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 יד יירְבִע ןֹולִמ
 םִלָׁש

 : םיִּפְסּומ םִע

 רע 5 +

 יֵרְבִעָה קֹודְקִּדַה ריִצְקִּת ;תֹויִתֹואְּב םיִרָּפְסִמ ַחּול ; תיִלְלְּכַה
 ,םיִלָעְּפַה תּיַטְנִל דֹוסְי-תֹוינְבַּת

 תֵאֵמ

 ןינָאצי;מ

 יִנׁש ּךֶרֶּ

 הב
 םיִּפְסּומּו

 סיי טטצעכ

 ביבאילה .יםעיינב .עטצעל /  תטצזה



: 

 יח יִרְבע ןֹוּלִמ |
 םֵלָׁש :

: 

 הקלוֿפ '

 העושירי ישיקרבקה
 ךוברעוכרקוו

: 
: 



 נפ

 רעישיויישיערבעד
 ךוברק יטרלו

 :תופסוה טימ

 רעד טול ןרָאי ןופ רַאדנעלַאק ;תובּת-ישאר ןופ ןָאקיסקעל

 -עגלַא רעד ןופ ןרָאי יד וצ לעלַארַאּפ גנונכערטַײצ רעשידִיי

 ,תויתוא ןיא ןלָאצ ןופ רעטסינער גנונכערטַײצ רעניימ

 וצ ןלעבַאט-רעטסומ ;קיטַאמַארג רעשיערבעה ןופ רוציק

 ,רעטרעװטַײצ ןנייב

 ןוֿפ

 ןינאצ .מ

 דנַאב רעטייווצ

 וה ראה
 תופסוה טימ

 סטיינ טטצטלכ

 ביבַא-לת'י ,"סעיימ "שטעל" נַאלראפ



 ס0ז פו די

 הפפהש-שע - צוספופה סוסדוסאהםצז

 עטודה פטסס4 םאזפאדיפ :

 ןופכז ס0- םפםהמטצעוהדוסאפ };
 4787 05 ץפההפ 0+ דהפ הפמהפשע סהופאפהמ סי
 ההוו=ןפפ דס דהפ ץצםההפ 0ח- דחהפ סזחמופדוהא סו שאו
 סה ; עובד 0 חטואופמהו.5 וא השפמחמששש !{םדיד=מחפ; ססאי

 סופ= הפםהפשש םההתזחהה ; ססאטטסהדוסא 950088005 01
 עץ=88

 םצ

 את דפהחאוא

 םההד ! - ת נ

 8240 פבטססם19

 טנרָאװַאב טכער עלא -- תורומש תויוכזה לכ

 2114 םזסתיזיפ םתמפעצעמפ

260 

 לארעי ןיא טקורדעג--לארשיב סּפדנ
 תתזאעטמפ ןא 1984041

 ןהכ השמ ןופ יײרעצעז רעד ןיא -- לש הרדסמב

 ךרוד ץאז טנאה טימ טצעזעג -- י'ע די רודסב רדוסמ

 ץיבובוקעי השמ

 ביבאללת ,"עדמ. סופד תיב



 ןול מב םירּוצִּקַהְו תֹובֵּתַה יִׂש אָד

 ךוברעטרעוו ןיא ןעגנוצריקּפָא ןוא תוביּת-ישאר

 םעד טזַײװ סָאװ תוא ,סַחָי-תוא = י"א

 ,טרָאװ ןוֿפ תוכיײש

 ןוֿפ (וויטנַאטסבוס) טרָאװכַאז ורָכְָו = ז

 ,ןימ ןכעלנעמ

 ןוֿפ טרָאװכַאז-לַאוד ,יִנּוז רָכָז = ז"ז
 .ןימ ןכעלנעמ

 זיא סָאװ טרָאװכַאז ,הָבֵקְנּו רֶכָז = נ"וז

 -בַײװ ןוֿפ ַײס ןוא ןכעלנעמ ןוֿפ ַײס

 .ןימ ןכעל

 -רעמ ןיא טרָאװכַאז ,יּוּבִר רֶכָז = רייז

 .ןימ ןכעלנעמ ןוֿפ לָאצ

 רעדָא -טעבעג הֶׂשֶּקַּב תַּלִמ = ב"מ
 .טרָאװ-סגנודנעוו

 -ָארּפ) ןעמָאנטַײברַאֿפ ,ףּוג תַּלִמ = גיימ
 .(םָאנ

 ,רֹוּבִח תַּלִמ = חימ
 .טרָאװ

 -סגנודניברַאֿפ

 .טרָאװ-תוכַײש ,סֵחַי תַלָמ = י'מ

 ,טרָאװ-ףורסיוא ,הָאיִרְק תַּלִמ = ק"מ

 .טרָאװ-גערֿפ ,הָלִאָׁש תַּלִמ = ש"מ

 ןוֿפ (ויטנַאטסבוס) טרָאװכַאז ,הֶבֵקָנ = 2

 .ןימ ןכעלבַײװ

 -רעמ ןיא טרָאװכַאז ,יֹוּבר הָבֵקְנ = ר"נ

 .ןימ ןכעלבַײװ ןוֿפ לָאצ

 (וויטיזנַארט) וויטקַא ,אָצֹוי לַעֹּפ = יייפ
 .טרָאװטיײצ |

 -נַארטמוא) וויסַאּפ ,דֵמֹוע לַעֹּפ = עיפ
 .טרָאװטַײצ (וויטיז

 טרָאװטַײצ ,אֵצֹויְו דַמֹוע לַעֹּפ = י"ועפ
 ויטקַא ַײס ןוא וויסַאּפ ַײס זיא סָאװ

 .לָאצרעמ ,םיִּבַר = 'ר

 ןיא טרָאװכַאז-לַאוד ,יָנֹוז יּוּבִר = זיר

 .לָאצרעמ

 ,גנוצריקּפָא ,תֹובָּת יִׁשאָר = תייר

 .ןעמָאנ-לָאצ ,רָּפְסִמ םֵׁש = םייש

 -קעידַא) טרָאװ-טֿפַאשנגייא ,רַאּת = ת

 .(וויט

 טרָאװ-דנַאטשמוא ,לַעֹּפַה רַאּת = פ"הת
 ,(ברעוודַא)

 .ערעדנַא ןוא -- איא

 ,רעטַײװ ױזַא ןוא -- וו"אא ,וו"זאוא

 .ןיז םענעגָארטעגרעביא ןיא -- .גרעביא

 ,םוטרעטלַא ןיא -- .טלַא ןיא

 ,טנעמורטסניא -- .רטסניא



 ךוברעטרעוו ןיא ןעגנוצריקּפָא ֹוּלִּמַּב םיִרּוצִק

 ,רַאגלּוװ -- .גלּוװ ,(ר)עכעלמיטרעטלַא -- .טלַא

 (ר)עכעלטֿפַאשטריװדנַאל -- .טריװדנַאל .עימָאנָארטסַא -- .רטסַא

 .קיטַאמעטַאמ -- .טַאמ .גנולײטּפָא -- .טּפָא

 .עיגָאלָאטימ -- .טימ .קינַאטָאב -- .טָאב

 ,שירעטילימ -- ,טילימ ,גנונכייצַאב -- .צַאב

 .ןיצידעמ -- .דעמ .עירטעמָאעג -- .מָאעג

 .עיגָאלָאכיסּפ -- .כיסּפ .טֿפַאשלעזעג -- .זעג

 .עיצקַאדער ,טריגַאדער -- .דער ,קיטַאמַארג -- .,מַארג
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 ןַײז :ב"א ןיא תוא רעטנצרעֿפ ,(ןּונ) נ

 סלַא :(ןונ עגנַאל) ן -- םרָאֿפ עקיֿפוס

 .700--} :50 --לָאצ רעדָא רעֿפיצ

 -קידרעױּפַאק ,תֶרָזִנְמ ינ ,הָכּופֲה ינ -

 -עג ןיא טנַײשרעד ,(;) 'נ עטלעטשעג

 -יא ןַא יװ ך'נּת ןיא ןלעטש עסיוו

 -נַאנוֿפ ַא יו דעדָא ןכייצ-סַײררעב

 .ןצַאזּפָא ןשיווצ דיישרעד

 ,ןֶּבִא רעדָא ןָּב ןוֿפ גנוצריקּפָא "ן

 .טָא : רימָאל :עטיב .ק"מ ,אָנָא ,אָנ

 -טשינ :רענעקַאברעד-טשינ :רעױר .ת ,אָנ

 ,רעטכָאקרעד

 ןיא) עלעקעזיץָארּפש ;לגָאל .ז ,דאנ

 .(ןסקיוועג עוויטימירּפ

 -ַאלוקירטוא סקיװעג-רעסַאװ .ז ,דיָדאֹנ

 .ַאיר

 ירעשיטעטסעיַאמ :רעלוֿפטכַארּפ .ת ,רָּדִאָנ

 ןַײז ;ןייש ןַײז .ע"פ ,(הָאְנִי ,הֶאָנ) הֹאָנ
 .ןײטשנָא ;טסַאּפעג ןַײז :םענעגנָא

 .ןכַאמ רענעש ךיז ,הָאָּנִה --

 .ןצוּפסױא ;ןענַײשַאב ,הָאָנ --

 .ןכַאמ רענעש ,הֵאָּנַה --

 .ןצוּפַאב ךיז : ןרענעשרַאֿפ ךיז ,הֵאָנְתִה --

 -ייש ;רעכעלביל :רעמענעגנָא .ת ,הָאָנ
 ןייש רעייז ;ןַײֿפ ;קיטרַא .פ"הת .רענ

 .טוג ןוא

 :עלעקניוװ שילידיא ,(תֹזאָנ 'ר) .נ ,הָאָנ

 .לקניו-רוטַאנ

 ,עקנָאל ,אָׁשָּד תֹואָנ -

 .עזַאָא .ריז ,רֶּבְדִמ תֹואָנ --

 ,דלעפ-עשַאּפ ,םיִעֹור תֹואָנ -

 -בילרַאֿפ ;רעטבילעג ;רעביל .ת ,בָהָא
 טוב טי

 .רעקידריווסעביל ;רעט

 רענעגנַאגרַאֿפ ןיא זיולב לפּפ) .ע"פ ,הָואָנ

 -קעידַא עז ,ּוואְנ ,הָתְואָנ ,הָואָנ -- טַײצ

 :ןייש ןַײז :םענעגנָא ןַײז (הָואְנ וויט

 ;קיטרַא ןַײז

 -ענעגנָא :רעכעלביל ;רענייש .ת ,הָואָנ

 ,רעמ

 ,גנוניוװ ;ץנעדיזער .נ ,הָוֲאַנ

 -נוא ;השָרד ;גָארטרָאֿפ ;עדער .ז ,םּואָנ

 -וצ רעלענָאיצנעװנָאק) טֿפירשרעט

 ןיא טֿפירשרעטנוא רעד רַאֿפ טֿפירש

 .(ןכַאמּפָא

 -ָאלשַאב ;טײקנסַאלעגסױא .ז ,ףֵאָנ ,ףּואָנ

 .תונז ;גנוֿפ



 הֵּבַנ - ץּואָג

 ַאֿפָארּפ ;גנוצומשַאב :גנולדיז .ז ,ץֹואָנ
 ,גנורינ

 ;(טָאג רַאֿפ .צַאב) רעקידנטכיול .ת ,רֹואָנ
 .רעטנרעלעג :רעטרעלקעגֿפױא

 .תֹוא עז .ןעמיטשוצ .ע"פ ,תֹואֵנ

 .רעדנסַאּפ : רעקירעהעג .ת ,תֹואָנ

 .עזַאָא .ר"נ ,רֵּבְרִמ תֹואָנ

 .רעטלטרַאגעגרעטנוא .ת ,רָזֲאָנ

 יעדער :קירָאטער .נ ,הָמיֵאָנ

 .רערַאבסע .ת ,לָכֲא

 -קיטױקרַאֿפ :רעטקיצומשרַאֿפ .ת ,הָלֲאָנ

 .רענעגיװשרַאֿפ :רעטמוטשרַאֿפ .ת ,םֶלָאָנ

 .רענעגנּוווצעג .

 ַא ןטלַאה :ןדער .ע"פ ,(םאָנִי ,םֵאָנ) םאִנ
 .ןענשרד :עדער

 .טנעגעלערּפ :רענדער .ז ,םֵאֹונ ,םָאנ

 ,השָרד : גָארטרָאֿפ :עדער .ז ,םֶאָנ

 :רענעבעגעגרעביא :רעַײרט .ת ,ןָמֲאָנ
 -ַארוק ;רעטױרטרַאֿפנָא :רעטבױלגַאב
 .רענדער ;רָאט

 ,םוירָאטַארוק ,םיִנָמֲאַנ תַדֲעַו --

 :טֿפַאשַײרט :טײקטבױלגַאב .נ ,תֹונָמֲאָנ
 ,טַאדנַאמ

 ַא) ןֿפָאלשַאב .י"פ (ףַאְנִי ,ףֵאָנ) ףאָנ
 ,ןֿפאֹונ :(בַײװ דמערֿפ

 .ןֿפאֹוננָא ,ףֵאָנ -

 ,ןֿפאֹונ ןכַאמ ;ףֵאָנַה --

 ,רעטרוגעגנָא .ת ,דָּפֶאָנ

 .ןֿפאֹונ ןוֿפ רעקידגונעַּת .ת ,יָפּופֲאַנ

 -עגסיוא ;גנוֿפָאלשַאב .ר"ז ,םיִּפּופֲאַנ
 ,ןטײקנסַאל

 :ג .הָצָאָנ ,הֶצָאָג,הֶצָאָנ
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 ;ןקידיײלַאב .ע"פ ,(ץֵאָנְי יץאָנ) ץאָנ

 ןסעּכ :ןרעטסעל :ןעלקע :ןצעשגנירג
 .ךיז ןגערֿפױא : ךיז

 .ןרינַאֿפָארּפ : ןדנעש ;ןרעטסעל ,ץָאָנ --

 -סעלעג :ןרעװ טרינַאֿפָארּפ ,ץֹואנ --
 .ןרעוו טרעט

 -עג :ןרעװ טצעשעגגנירג ,ץֵאָנְתִה --
 .ןרעו טרינַאֿפָארּפ ;ןרעוװו טעדנעש

 ; גנוקידיילַאב
 ,גנורעטסעל ;גנולדיז ;דנַאש

 -עביוהרעד ;רעטרעטסַײגַאב .ת ,לֶצֲא
 .רעלעדייא ;רענ

 .ןצֿפיז :ןצכערק .ע"פ ,(קַאָנִי ,קַאָנ) קֹאָנ

 ,ץֿפיז :ץכערק .ג ,הָקָאָנ .ז ,קֵאַנ

 .למעק רעכעלבַײװ .נ ,הָקָנ ,הָקֹאָנ

 -עדינרעד :ןדנעש :ןרעטסעל .ע"פ ,רֶאֵנ
 .ןקיר

 .רענעטלָאשרַאֿפ .ת ,רָאָנ

 ,רעטקידלושַאב .ת ,םֶׁשֲאָנ

 -סגנוקידלוטַאב ,םיִמָׁשאַּנַה לֵסְּפַס -
 .קנַאב

 -רָאֿפ :האובנ ןגָאז .ע"פ ,אֵבָּנִה (אבנ)
 ,ןֿפָארטש :;ןגָאזסױא

 ןכַאמ : ןגָאזסױארָאֿפ :האובנ ןגָאז ,אָּבַנ --
 .איבנ ַא רַאֿפ

 ,ןגָאזסױארָאֿפ ,אֵּבַנְתֶה --

 .ּפסָאנק-ןצנַאלֿפ .ז ,גֵבָנ

 ,רעקיּפסָאנק-ןצנַאלֿפ .ת ,יִגְבִנ

 ;רערעדנוזַאב :רעקידשרעדנַא .ת ,לֶדֶבִנ
 ,רעטלייטעגסיוא

 ,טײקיטרַארעדנוזַאב .נ ,תּולָּדְבִנ

 -ֿםיױא ;ןזָאלבֿפױא : ןזָאלבעצ .י"ועפ ,הָּבַנ
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 :ןגָאזסױארָאֿפ :האובנ ןגָאז ;ןצעה

 .איבנ ַא רַאֿפ ןכַאמ

 :רעטלסיירטעצ :רענעקָארשרעד .ת ,לֶהְבִנ
 -ייא :רעטלמוטעצ :רעטלסיײרטעגֿפױא

 .רעקיל

 -ָאוסױארָאֿפ ;האובנ :עיזיוו .נ ,הָאֹּובְנ
 ,גנוג

 .רעשהאובנ .ת ,יִאּובָנ

 :רעקידייל ;רעטלױהעגסױא .ת ,בֹובָנ
 ,רעטסוּפ

 .יירעליב .ז ,ַחֹוּבִנ

 .רעטזָאלעגלצרָאװ .ת ,טֹּובָנ

 .רעלבלובמ ;רעטלמוטעצ .ת ,ְךּובָנ

 ;ץומש :טײקיטֿפַאהדנַאש :דנַאש .ז ,לֹוּבִג
 .טייקסואימ :טייקידלקע

 -ֿפַאהדנַאש ,ענעסַאלעגסױא ,הָּפילּוּבִנ --
 ,דייר עטֿפַאהלקע ,עט

 -רַאֿפ :רעגולק :רעקידנַאטשרַאֿפ ,ת ,ןֹובָנ

 .רעקיטֿפנונ

 ;טֿפַאשגולק :טײקידנַאטשרַאֿפ .נ ,תֹונֹובָנ
 .טייקיטפנונרַאֿפ

 ,וֹזָּב עז .רעטבױרַאב .ע"פ ,ֹבָנ

 -ינ :טייקניימעג :;יײרענַײװש .נ ,תֹוזָבִנ
 .טייקיטכערטרעד

 .סוסקול .נ ,הָּבְזִבָנ

 -ומש :רעכערֿפ ;רענעלַאֿפעג .ת והָזְבִנ
 .רעקיצ

 .ןליב .ע"פ ,(חַּבִנִי ,חַבָנ) ַחֹבָנ

 ,(.גרעביא) ןעלדיז :ןליבנָא ,ַחָּבִנ --

 .ךיז ןליבעצ ,ַחֵּבַנְתִה --
 .יירעליב ;גנוליב .ז ,חַבָנ

 ,ליב .נ ,הָחָּבִנ

 ְֶבִנ - לֶהְבִנ

 .רעליב .ז ,ןָחֶבַנ

 .רעטרינימַאזקע .ת ,ןֶחֶבִנ

 ;רעטליײװרעד : רעטלייוועגסיוא .ת ,רֶחֶבִנ
 -ּפעד ;טַאגעלעד .ז .רעטנכייצעגסיוא

 .טַאט

 ןיא טֿפַאשנַאמ עטלייוועגסיוא ,תֶרָחְבִנ --
 צו .ןזעװ-טרָאּפס

 .טנעמַאלרַאּפ ,םיִרָחֶבִּנַה תיֵּב -

 | .ץָארּפשסױא .ז ,טֶבָנ

 ;ןצָארּפשסױרַא .ע"פ ,(טֹּבִני ,טֵבָנ) טֹבָנ
 .ןעלצרָאװ ןזָאל

 :ןעלצרָאװ ןזָאל לָאז סע ןכַאמ ,טֵּבִנַה --
 .ןצָארּפש לָאז סע ןכַאמ

 ןזָאל וצ ןרעװ טגײלעגנַײרַא ,טֵּבְנִה --
 .ןעלצרָאװ

 .ןקוק : ןוט קוק ַא ,טַבָּנִה --

 .ךיז ןקוקוצ ,טָּבַה --

 .רעעזסױארָאֿפ :איבנ :רענָאיזיװ .ז ,איִבָנ

 .ך"נַּת ןוֿפ לייט רעטסלטימ ,םיִאיִבְנ

 .איבנ ַא ןוֿפ ױרֿפ : ןירענָאיזיװ .נ ,הָאיִבָנ

 -סױארָאֿפ ;טײקשירענָאיזיװ .ג ,תּואיִבָנ
 .גנוגָאז

 טײקטסוּפ ;טייקטלױהעגסױא .נ ,תּוביִבְנ
 .(.גרעביא)

 .רעטעלבעג .נ ,הָיִבָנ

 .ליב :יירעליב .נ ,הָחיִבְנ

 ,גנוצָארּפשסױרַא .נ ,הָטיִבְנ

 .גנוקלעוו .נ ,הָליִבְנ

 -סױרַא ;גנורינַאמע : גנולַאוװק .נ ,הָעיֵבְנ

 .גנולַארטש

 -רוא ;גנוגרָאברַאֿפ ;שינעטלעהַאב .ז ,ְךֶבֵנ



 דֹגְנ -- לֹבָנ
 שא א אטא 880

 -נגעק -- רידַאנ ;שינעֿפיט-םַי ;לַאװק

 ,טינעז םוצ טקנוּפ רעכעלצעז

 ;ןרַאדנַײא :ןקלעוו .ע"פ ,(לֹּבִי ,לֵבָנ) לֹבָנ
 -ץג :הּפרח וצ ןַײז :ןרעװ קירעבַאלש
 ןַײז ןלַאֿפ

 -רַאֿפ : ןקירעדינרעד :ןרעטסעל ,לֵּבַּנ --
 המַהב ןטכעש :ןקיטױקרַאֿפ : ןקיצומש
 .רשּכ ףיוא טשינ

 -ַאלעגסױא ,עקיצומש ןדער ,הָּפ לֵּבַנ -
 .דייר ענעס

 -ומש ךיז : ךיז ןקירעדינרעד ,לֵּבַנְתִה --
 טשינ ךרוד) הליבנ וצ ןרעוו :ןכַאמ קיצ
 .(הטיחש רע'רשּכ

 ,ףרּווסױא ;לווּונמ .ת ,לֶכָנ

 ,גורק :לגָאל .ז ,לָבָנ

 .עֿפרַאה ;ערטיצ .ז ,לָבָנ ,לָבָנ

 .ױרֿפ עטכעלש :הלֿבנ ;עװטסמַאכ .ג ,הָלָבָנ
 .היח עטיוט :הליֿכנ :רגָּפ ינ ,הֶלֵבָנ
 ;טײקש'הלֿבנ .ג ,תֹולָבַנ

 ,טײקיטפַאהדנַאש
 ;טייקניימעג

 -רָאסבַא :רענעגנולשעגנַײא .ת ,עֶלְבִנ
 .רענעדנּוװשרַאֿפ : רעטריב

 -סױרַא :ןסילֿפ .ע"פ ,(עֵּבִי ,עַבֹונ) עֹבֶנ
 ;ןעמָארטש :;ןעמָארטשסױרַא ;ןסילֿפ
 .ןעגנירדסורַא : ןרינַאמע

 ,לַאװק רעקידלדורּפש ,ַעֵבֹונ ןִיֲעַמ -

 .רעדעֿפליּפ ,ַעֵבֹונ טֵע --

 ;ןעמָארטשסיױא וֲעַּבַה -

 ,ןקירדסיוא ;(.גרעב

 -יא) ןרערסיוא

 ;ןרעװ טדערעגסיוא ,ַעַּבִה --
 .ןרעװ טקירד

 -ף}גסיוא

 .רעטעקַאנטנַא : רעטקעדעגּפָא .ת ,הָעָרָג

 ת רָעָב
 ,רַאנ

 :רעטעדליבעגמוא :ןַאיבָארג

 ,רענערָאװעג טקידיילעגסיױא .עיפ ,קַבָנ

 קקּב עז
 .רעכעלרע :רענייר !רעקיטכיצ .ת ,רֶבָנ
 .ןערָאנ : ןעיָאר .ע"פ ,(רֵּבִנִי ,רֵבָנ) רבנ
 -ַאב :ףַאשַאב .ז ,רענעֿפַאשַאב ,ת ,אָרְבִנ

 .שינעֿפעש

 .עקלשזַאס .נ ,תָכָרְבִנ

 ,טערקנזיומ .ז ,ןָרְבִנ

 ,רעטכַײלגנעה :לָאדנַארישז .נ ,תֶׂשָרְבִנ
 ;ךיז ןענעקירטסיוא .ע"פ ,(בּגִי ,בֵגָנ) בני

 .ךיז ןענעקירטּפָא

 .ןשיװּפָא :ןענעקירטּפָא ,בֵּגַנ --

 טשיװעגּפָא :ןרעװ טנקורטעגּפָא ,בֹוּגָנ -
 .(.גרעביא) ןרעוו טקידיײלעגסיױא :ןרעװ

 ךיז :ןשיװּפָא :ןענעקירטּפָא ,בָּנָנַה -
 גנוטכיר רעד ןיא) םורד ףיוא ןדנעוו
 ,(בגנ םוצ

 ןשיװּפָא ;ךיז ןענעקירטּפָא ,בֵּגַנְתַה --
 .ךיז

 ,טַײז-םורָד .ז ,בָגָנ

 ,י"א ןוֿפ לייט רעקידמורד ,בֶגָּנַה --
 ,םורד ףיוא ,הָּבָנָנ --

 .רעקידמורד .ת ,יִּבְגָנ --

 ןַײז :ןגעק ןַײז .ע"ּפ ,(רֹגָנִי ,דֵנָנ) דגֶנ
 עטרעקרַאֿפ ַא ןבָאה : ךעלצעזנגעק
 ,גנוניימ

 -סיוא ;ןדימש :ןּפַאלק ;ןסַײמש ,דֵּגַנ --
 ,ןדימש

 -רעדיוו ןיא ןַײז :ןגעק ןַײז ,דֹוּגָנ -
 .גנוניימ רעטרעקרַאֿפ ַא ןיא ןַײז : ךורּפש
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 ,ןלייצרעד ,דָנֵה --

 .ןרעװ טלייצרעד ,דָנָה --

 ןגעק ןַײז :ךיז ןלעטשרעדיוו ,דֵּגַנְתִה --

 .ןגעקרעד ןַײז

 ,םזידיסח וצ עיציזָאּפָא ,םיִדְגַנְתִמ --

 :ןגעקרעד :ןגעקטנַא :ןגעק .י"מ ,דָנָנ

 .קילבנָא ןיא :רַאֿפ ; ץַאזנגעק ןיא

 ןיא ;וצ גוצַאב ןיא :ןגעקטנַא ,דָגָנְּכ -
 ,וצ ץַאזנגעק

 .ךַײלגרַאֿפ ןיא :ןגעקטנַא ,דָנָנְל -

 .טַײו רעד ןוֿפ ,דָגֵּנִמ --

 .עוויסנעֿפָא-רעטנָאק ,דָגָנ"תַפִקְתַה --

 -עֿפלעה ,בַײװ רַאֿפ .צַאב ,ֹּדְגִנְּכ רָזַע --
 .ןירעֿפלעהטימ ,ןיר

 | ןיא) ריציֿפָארעטנוא ;רעַיצ-לֿפיש .ז ,דֵּנַנ
 ,(ל"הצ

 ;ןירעֿפלעהטימ ,בַײװ רַאֿפ .צַאב .נ והָּדִגָנ

 ,(ױרֿפ) טֿפלעה עטייווצ

 ;רעשירענגעק ;רעקידנגעקטנַא .ת ,יִּדְנָנ

 ,רעטרעקרַאֿפ

 -כעלצעזנגעק :טייקשירענגעק .נ ,תויְּדִגָנ
 .טייק

 | ןטכַײל :ןענַײש .ע"פ ,(הַנְי ,ּהַנָנ) ,ַּהגָנ
 .טכיל ןטײרּפשרַאֿפ

 ,(רֿפס ַא) ןריגערָאק :ןטכַײלַאב ,ַהָּנַה --
 .(רֿפס ַא) ןרעוו טריגערָאק .ַהַּגֶה --

 סונעו :גנולַארטש ;ןַײש :טכיל .ז ,הנֹנ
 ,(טענַאלּפ)

 .ןַײש :טכיל 3 ,הָהֹגְנ

 -ורטעגּפָא ;רעטנקורטעגסױא .ת ,בֹוגָנ

 .רעטנק

 ַחֹנָנ - דֹגֶנ

 ;גנונעקירטּפָא :שינעקירטסיוא .ז ,בֹוּגְנ

 .גנושיוװּפָא

 .טסַארטנָאק :הריּתס :ץַאזנגעק .ז ,דֹוּגְנ

 :ךַאוטּפױה ;דוסי :טנעמַאדנוֿפ .ז ,דֹונָנ
 ,טּפױה

 -כערּפשרעדיװ :רעכעלצעזנגעק .ת ,יִדֹוּגְנ
 /  .רעקיטרַאטסַארטנָאק ;רעכעל

 ןַײש :טכיל .ג ,הָהֹוגְנ

 :טנעמורטסניא ןַא ףיוא ליּפש .ז ,ןֹוגָנ

 טימ גנוריטנעצקַא :עידָאלעמ :ןוגינ
 .ּפָארט

 .עיגָאלָאקיזומ ,ןּוּנִּנַה תַמָכָח --

 .טנעמורטסניא-קיזומ .,ןּּגָנ"יֵלְּכ --

 .רעשידָאלעמ ;רעשילַאקיזומ .ת ,יָנּוּגָנ

 .רעטעשזירגעגּפָא :רענעסיבעגּפָא .ת ,םּוגָנ

 ;רענעֿפָארטעג :רעטרירעגנָא .ת ,ַעֹוגָנ
 -עגנָא :רענעטילעג :רעטקינַײּפעג

 .רעטקעטש

 .רעטגלָאֿפרַאֿפ ; רעטקירדעג .תֹ,ׁשּוגְנ

 ,גנוקירדרעטנוא :;גנוקירד .ז ,ׁשּוגָנ

 .רעטבױרַאב .ת ,לֶזְננ
 :רענעטינשעגוצ :רענעטינשעג .ת ,רָזְנִנ

 -ַאטשּפָא ;רעטמיטשַאב ; רענעסָאלשַאב

 .(.םַארג) רעקימ

 ןסיוטש :ןעיזדָאב .י"פ ,(הֵּגָי ,חַנָנ) ַחֹגָנ

 יד ףױא ןעמענ ;רענרעה יד טימ

 .רענרעה

 :רענרעה יד טימ קרַאטש ןסיוטש ,ַחָּנַנ --

 .ןוט ץעז ַא :ּפָאק ןטימ ןסיוטש

 -לעה יד טימ ןרעו ןסיוטשעג ,ַחֹוּגִנ --

 .ןרעו טעיזדָאבעג :רענ

 ןסיוטש וצ ,ןעיזדָאב וצ ןגעווַאכ ,ַחָּנַה --



 סגָנ - ַחֹגָנ

 -עמע טימ ךיז ןסױטשנמַאזוצ ,ַחָגֵנְתֲה --

 -וּפסיד ףרַאש ;ןריטוקסיד ףרַאש :ןצ
 .ּפעק יד ַײב ךיז ןסַײר :ןריט

 ביל טָאה סָאװ :רעקיסיוטש .ז ,ןֶחְננ ,חֶּגַנ

 .ןעיזדָאב וצ

 ,גנונקירטּפָא ; גנושיװּפָא .נ ,הָביִנְנ

 :רָעריֿפנָא :טּפױה :רעשרעה .ז ,ריִנָנ
 :רעכַײר :רעבושח :; רָאטקעריד-טּפיױה

 .ריבג

 ,הלידגנ ןבָא לאומש רַאֿפ .צַאב ,ףייבה =

 ,עינַאּפש ןיא רעקיטילָאּפ ןוא רעטכיד
 .טרָאד ןדִַײ יד ןוֿפ טּפיױה

 -רעוו עלוֿפטרעװ ןוא עקיטכיוו ,םיִדָיָנְנ -

 ,רעט

 עטרַאוװקעגסיוא ןוא עטרַאדעגסיוא .ז ,דיִנָנ

 ײק ן

 ;טֿפַאשרעריֿפ .נ ,תֹודיִגָנ
 ,טייקשיריבג :טייקכַײר

 :טייקשידיגנ

 -דָאב :רענרעה יד טימ סיוטש .נ ,הָחיִנְנ

 .עיז

 ;ּפָארט ;קיזומ : גנוליּפש-קיזומ .נ ,הָניִנָנ
 .ּפָארט טימ גנוריטנעצקַא

 ,טנעמורטסניא-קיזומ ,הָניִגְנ"יִלְּכ --

 .רעשילַאקיזומ .ת ,יָתָניִגְנ --

 .עשזירגּפָא :סיבּפָא .נ ,הָסיִגְנ

 ,גנואיצַאב ;רירנָא ;גנורירנָא .נ ,הָעיִנְנ

 -נֿפָארטעג : טייקידוועקעטשנָא :נ ,תֹועיִנְג
 ,טייק

 ןוֿפ םרָאֿפ ערענעלק) סוריו .ז ,ףיִנָּנ = = ּי

 ,(בָארקימ

 .גנוגָאלשרעד :ּפַאלק ;ץרוטש .נ ,הָפיֵנָנ

 ,גנוניר ;גנומָארטש .נ ,הָריִנְב
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 טכַײל :רערַאבכײרגרעד-טכַײל .ת ,ׁשיִגָנ
 .רעכעלגנעגוצ

 -עלק :גנוקירדרעטנוא ;קורד .נ ,הֶׂשיֵנְנ
 .גנומ

 .גנַאגוצ :גנורעטנענרעד :נ ,הָׁשיֶנְנ

 -עגּפָארַא : רעטרעלָאקעגּפָארַא .ע"פ ,לֹגָנ
 .לֹלָּג עז .רעטעשטַאק

 -ץגּפָא : רענעֿפָא :רעכעלטנֿפע .ת ,הָלְגִנ
 ,רעטקעד

 ,זיא יז יו הרוּת יד ,הָלְנֵּנַה תַרֹוּת --
 ירתס ןוא הֹלָּבִק יו ענעגרָאברַאֿפ טשינ
 | ,הרוּת

 .ןכַאז עטנַאקַאב ןײמעגלַא ,תֹולָּגִנ --

 ַא ףיוא) ןליּפש .י"פ ,ןּגַנ
 .(טנעמ

 ..רעקיזומ .,ןֵּגַנ ַעֵדֹי -
 -קיזומ ַא ףיוא) ןרעוו טליּפשעג ,ןֹוּגִנ --

 טימ ןרעװ טנָאטַאב ;(טנעמורטסניא
 ,ּפָארט

 -ורטסניא-קיזומ

 -ומ ןרינָאּפמָאק ;ןליּפש ןכַאמ ,ןֵנְנַה --
 .קיזומ ןסַאֿפרַאֿפ :קיז

 ;קיוומ טימ ןרעוו טסַאּפרַאֿפ ,ןּנָנִה -

 ,קיזומ טימ ןרעוו טסַאּפעגוצ

 -קיזומ ַא ףיוא) ךיז ןליּפשעצ ,ןֵגַנְתַה --
 ,(טנעמורטסניא

 .רעקיזומ ;רעליּפש .ז ,ןֵּגַנ

 .קיזומ ;ליּפש .ז ףֵגָנ

 "יעלּפגנָאל , ,ליּפשגנַאל ,ןָגָניִּדיִרֲא -
 ךיז טגעװַאב סָאװ ץטַאלּפ- ןָאֿפָאמַארג)

 .(רעגנעל טליּפש ןוא םַאזגנַאל

 ,רעטעבנגעגוצ .ת ,בָננִנ

 :ןסַײבּפָא .י"פ ,(סגִי ,םֹּגֶנָי ,סֵנָנ) סגָנ
 .ןעשזירגּפָא
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 יׁשנָנ -- םָֹנ

 טעשוירגעגּפָא :ןרעװ ןסיבעגּפָא ,םֹוּגָנ --
 .ןרעוו

 ,(א"א לּפע ,טיורב סיב ַא) סיב .ז ,םֶנָנ

 :ןרירנָא :ןריר .י"ועפ ,(עַגִי ,עַנָנ} ַעגֶנ
 .ןייגרעד :ןּפַאטנָא : ןרירַאב

 !ןרירנָא טשינ ,יָּב תַעַּנ לַא =

 .רעטריסערעטניארַאֿפ ,רָבְּדַּב ַעָנֹונ --

 -נָא סָאװ :וצ ךַײש סָאװ ,יל עֶנֹונְּב --
 .טגנַאלַאב

 ןגָאשעג :ןרעװ ןגָאלשעצ ןַעַנָּנִה -
 .ןרעװ טּפַאלקעצ :ןרעוו

 .ןקעטשנָא :ןּפַאלקעצ : ןגָאלשעצ ,עֶגָנ --

 "עו ןגָאלשעג :ןרעװ ןגָאלשעצ ;ַעֹוגְנ --
 .ןרעװ טקעטשעגנָא ;ןר

 :ןעמוקוצ :;ןעמוקנָא :ןעמוק ,ַעָּגַה -

 :ןעמוקנָא ןכַאמ ;ןריֿפרעד ;ןייגרעד

 .ןענעגונעג :ןעמוקוצ ןכַאמ

 .ןעמוקנָא :ןעשעג ,ילָא ַעֵּנַה --

 .(קידלוש ןַײז) ןעמוק ,ל ַעַּנַה -

 .דנַאטשמיא ןַײז ,"יִּד דַי ַעֵּגַה --

 !רָאֿפ ךיז לעטש ְךֶמָצֵע עַּנַה --

 ,קנערק טימ) ןרעװ ןגָאלשעג ,ֵַגַנְתַה --

 ,(א"א קילגמוא

 -מוא ;גנודנּוװרַאֿפ : דנּוװ :גָאלּפ .ז ,עַנָנ
 .שינעקישנָא :הרצ ; קילג

 .אּתכסמ-דומלּת ןוֿפ ןעמָאנ ,םיִעָנָנ --

 ;ןגָאלשרעד :ןגָאלש .י"פ ,(ףגִי ,ףֵנָנ) ףגֶנ
 -נָא ;ןצעלרַאֿפ ;ןדנּוװרַאֿפ : ןגָאלשעצ
 .(טײקנַארק ַא טימ) ןקעטש

 ןגָאלשעצ ;ןרעװ ןגָאלשרעד ,ףֶנָּנִה -
 .ןרעווי

 .ןגָאלשעצ :ןגָאלשרעד ;ןגָאלש ,ףֵּגַנ -

 ןגָאלשרעד :;ןרעװ ןגָאלשעצ ,ףֵּגַנְתַה --

 .ןרעװ טלכיורטשעג :;ןרעוו

 .עימעדיּפע ;גנולכיורטש .ז ,ףָנָנ

 --ּפָא :גנורעטש :גנולכיורטש ,ףֶגֵנ ןָבֶא --
 .טלַאה

 .רעקיסילֿפ .ת ,רֶּגִנ

 :ךיז ןסיגסיוא ע"פ ,(רֶּגִנ) רֵגְּנִה (רֵגנ)
 .ךיז ןסיגּפָארַא

 .יײרעלָאטס טימ ךיז ןעמענרַאֿפ ,רֵּגַנ --

 ,ןֿפרַאװּפָארַא ;ךיז ןסיגסיוא ,רֵּגַה --

 ןֿפױא  ןתימַמעצ ,בֶרָח וֵדָי-לַע רֵּנַה -
 ,דלעֿפטכַאלש

 -ָאגעגּפָארַא : ןרעו ןסָאגעגסױא ,רָּגִה --
 .ןרעװ ןס

 .ךַאמלעטס ;רעלשיט :רעלָאטס .ז ,רָּגַנ

 .ןקָאלֿפ-לגיר :עבַאטש .ז ,רָגָנ

 תוָאר : ןײסַאב ;עקלשזַאס .ז ,אֶרְנַנ ,רֶנָנ

 .לַאנַאק

 .יײרעלָאטס .נ ,תּורָּנַנ

 .טַאטשרַאװ-רעלָאטס .נ ,הֵּיִרְּגַנ

 רעטּפעלשעגכָאנ ;רעטּפעלשעג .ת ,רֶרָננ

 .רעטמערוטשעצ :רעטמיושעצ .ת ,ׁשֶרָנִנ

 -נוא :ןקירד .י"פ ,(שֹּגְנִי ׁשֹּגִי ,ׂשֵגָנ) ׂשֹגֶנ

 ;ןגָאירעטנוא :ןקינַײּפ :ןקירדרעט

 .ןבַײרט

 -ַײּפעג :ןרעװ טקירדרעטנוא ,ׁשֵנָּנִה --

 .ןרעװ טקינ

 ;ךיז ןרעטנענרעד .י"פ ,(ׁשַּגִי ,ׁשֵּנִנ) ׁשֹגְנ

 .ןבייהנָא :ןעמוקוצ

 !ןענַאד ןוֿפ יג ,הָאְלֶה ׁשָּג -

 .ןעמוקוצ ;ךיז ןרעטנענרעד ,ׁשֵנֵּנִה - .קנערק ַא טימ ןרעװ ןגָאלשעג ,ףוגָנ -
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 הָיְנּודְנ - ׁשֹגָנ

 -רַאֿפ :ןרעטנענרעד :ןעגנַאלרעד ןׁשָּנַה --
 .ךיז ןדניב

 טרעטנענרעד :;ןרעװ טגנַאלרעד ,ׁשָּנֶה --
 .ןרעוו

 ;ךיז ןסױטשנָא ץׁשֵּגַנְתִה --
 .ךיז ןדניברַאּפ :ךיז ןסיוטש

 -נעמַאזוצ

 .עמַאט :לַאװ ;עבמַאד .ז ,דָנ

 .לגָאל :גנולגָאװ .ז ,דֹנ

 .רעכעלגעוַאב ;רעקידנגעװַאב ךיז .ת ,דָנ

 .רעקידנעלגָאװמורַא : רעטנלע ,דָנְו עָנ --

 ֿבדנמ :ןדנעּפש .י'פ (בּדִי ,בֵדָנ) בֹדָנ
 ,ךיז ןרעַײטשַאב ;ןַײז

 טעדנעּפשעג :ןרעװ טרעַײטשַאב ,בָדָּנִה --
 .ןרעוו

 .ןדנעּפש ;ןרעַײטשַאב ,בָּדִנ --

 :ךיז ןריזיליבָאמ קיליװַײרֿפ ,בֵּדַנְתִה --
 ַא תבוטל ןליװ ןעַײרֿפ ןוֿפ ןעלדנַאה
 .ןדנעּפש ;ליצ

 ;גנורעַײטשַאב ;גנודנעּפש .נ ,הָבֶדָנ

 .ןברק רעקיליװטוג :הבדנ

 -ערב רעדָא ,-לגיצ ,-רענייטש ., ,ְךָּבְדִנ
 .ןינב ַא ןיא טכיש-רעט

 -נַאליֿפ :רעוטליווװ :רעדנעּפש .ז ,ןָבֶדַנ

 ,ּפָארט

 -יצרַאהטיירב ;טיײקיטעטלױװ .נ ,תֹונָבְדַנ

 .עיּפָארטנַאליֿפ :טייק

 .רעשיּפָארטנַאליֿפ .ת ,יָנָבְדַנ

 רעטנוא רעטילימ טרימרָאֿפ .נ ,הָלָגְדִ
 ,ןָאֿפ

 ןעלדנַאװמורַא .ע"פ ,(דֵּדְי ,דֹּדִי ,דֵדָנ) דֹדְנ
 -ַאב :ךיז ןרעטַײװרעד !ןרעדנַאװמורָא

 .ןגעװַאב ,י"פ ,ךיז ןגעוו
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 -קעװַא זיא ףָאלש רעד ,ֹותָנְׁש הֶדֶדָנ -
 ,םיא ןוֿפ ןעמוקעג

 -ַײרטקעװַא : ןרטּפ : ןרעטַײװרעד ,דָּדַנ --

 .ןבַײרטרַאֿפ ; ןב

 -ַא :ןבַײרטרַאֿפ :ןרעטַײװרעד ,דֵנָה --
 .ןגָאיקעװ

 ןבירטרַאֿפ :ןרעוו טרעטַײװרעד ,דֵּדִה --
 .ןרעוו

 .ךיז ןגעװַאב ,דֵּדַנְתַה --

 ,טײקיזָאלֿפָאלש :ײגקעװַא ;לגָאװ .ז ,דֶדָנ

 ;גנורעגלַאװמורַא :לגָאװ .ריז ,םיִּדִדִנ
 .טײקיזָאלֿפָאלש

 -ַא ;ןסיוטשרַאֿפ : ןרעטַײװרעד .י"פ ,הֶּדַנ

 .םרח ןיא ןגיײלנַײר

 :םרח ןיא ןרעוו טגײלעגנַײרַא ,הֹּדִנ --
 .ןרעוו ןסיױטשרַאֿפ

 -רַאֿפ :ךיז ןרעטַײװרעד והֵּדַנְתִה -

 ןרעוו טגײלעגנַײרַא :ןרעװ טסיוטש
 ,םרח ןיא

 -ורטסנעמ ;דָאירעּפ רעכעלשדוח .נ ,הָּדָנ

 -ורטסנעמ ןוֿפ טַײצ ןיא ױרֿפ :עיצַא

 ַא ןוֿפ ןעמָאנ :ץומש :לקע :;עיצַא
 ,דומלַּת ןוא הנשִמ ןיא אּתכסַמ

 ,הנּתמ-עביל ;קנַאשעג .נ ,הָדֵנ

 .ײגקעװַא .ז ,דֹודָנ

 .רעקידנעלסיירט ךיז ;רעזיול .ת ,דּודָנ

 -נַאװמורַא ;גנולדנַאװמורַא .ר"ז ,םיִדּודָנ
 .טײקיזָאלֿפָאלש ;גנורעד

 ,טײקיזָאלֿפָאלש ,הָנֵׁש יָּדּודְנ -

 .עיצינַאב ; םרח ;גנוסױטשרַאֿפ .ז,יֹוּדִנ

 .ענַארֿפ עטלדנַאהַאב .ז ,ןֹודָנ ,ןֹוּדִנ

 .עגַארֿפ רעטלדנַאהַאב רעד ןיא ,ןֹוּדָנְּב --

 .ןדנ .נ ,אָיְנּודְנ ,הָיְנּודָנ



 ףֹדָנ -- רּודָנ 285

 ,רדנ ַא טול רעטרעטַײוװרעד .ת ,רּודָנ

 ,רעטעשערדעגסיוא .ת ,ׁשֹודָנ

 .טײקשילַאורטסנעמ .נ ,תּוּדְנ

 ךיז ןטסעמרַאֿפ .י'פ ,(חַּדִי ,חֵדָנ) ַחֹדְנ
 ןוא ךיז ןטסעמרַאֿפ ;ןוט ּפַאלק ַא ןוא
 .ןקַאהנַײרַא

 -רַאֿפ ;ןרעװ טּפַאלקעגנַײרַא ,ַחֵדָּנִה --
 -ַא :ןרעוװ טריֿפרַאֿפ : ןרעוו ןסיוטש

 .געװ ןוֿפ ןרעוו טריֿפעגּפָאר

 -עגסױיַא ;ןרעװ ןסױטשרַאֿפ ,ַחֹוּדִנ --
 .ןרעװ טּפוטש

 -רַאֿפ ;ןרעטַײוװרעד ;ןסױטשרַאּפ ,ַחָּדַה --

 ןכַײלג ןוֿפ ןריֿפּפָארַא : ןרטַּפ ; ןבַײרט

 .ןריֿפרַאֿפ : געוו

 ןסױטשרַאֿפ :ןרעװ ןבירטרַאּפ ,ַחָּדִה --

 טגלָאֿפרַאֿפ : ןרעוו טרעטַײװרעד : ןרעוו
 .ןרעוו

 :רענעסױטשרַאֿפ ;רעטקיטַײזַאב .ת ,חֶּדִנ
 .רעטרעטַײוװרעד : רענעבירטרַאֿפ

 ;רעטגײלעגּפָא : רעטּפוטשעגּפָא .ת ,הָחְדִנ
 .רענעֿפרָאװעגּפָא

 'רעשיּפָארטנַאליֿפ : רעטעטליוװ .ת ,ביִדָנ
 -נרעג :רעבושח ;רעלעדיײא :רעדנעּפש
 .רעקיליוו

 -יליווטוג ;רעקיצרַאהטיירב ,בֵל בִיְדָנ -
 .רעק

 .צַאב ,ןבדנ רעטנַאקַאב ,עֹודָּיַה ביִדָּנַה --

 ,דלישטָאר דנומדע ןָארַאב רַאֿפ

 ,טייקלדייא ,תֹוביִדְנ --
 -יליוונרעג ;טייקיטעטלױװ  .נ ,תּוביִדְנ

 .טיײקיצרַאהטיירב :טייק

 -גָאװמורַא :גנורעדנַאװמורַא .נ ,הָדיִדָנ
 .גנול

 ,טײקיזָאלֿפָאלש ,הָנֵׁש תַדיִדְנ -

 .שעוו ןשַאװ וצ ןיײסַאב .ז ,ןִיְדַנ

 -נערַאּפסױא ;רעקיֿפמעדסױא .ת ףיִדָנ

 .רעקיד

 .טײקיֿפמַאדסױא .נ ,תּופיִדָנ

 .רענעטלעז .ת ,ריָדָנ

 .טייקנטלעז .נ ,תּוריִדְנ

 -רעד ;רענעגָאלשעגרעדינ .ת ,הָּכְדִנ ,אָּכְדִנ
 ,רעטקירדעג :רענעגָאלש

 -ָאלָאקס ,םערָאװ רעקיסיֿפליֿפ .ז ,לֶדָנ
 .ַארודנעּפ

 עז .רענערָאװעג טמוטשרַאֿפ .ע"פ ,םֵדְנ

 םֹמָּד

 .ךעלנַײשרַאװ ! סיוא טזַײװ .פ"הת ,הָמְדִנ

 יײב) ןרעטלע יד וצ רעכעלנע טשינ .ת

 ,(תומַהב

 ןיא) ץַאלּפ-המָׁשנ ;דייש-דרעווש .ז ,ןָדנ
 -טַאלב :(ףירגַאב רעשירעטכיד ,שטנעמ
 .(לגַײװצ ףיוא) עזַאב

 .הֵנְּתַמ-עביל :קנַאשעג-השרד ;ןדנ .ז ,ןֶדֶנ

 ןקילַײװגנַאל ;ןגיוו ;ןעדיוה .י"פ ,דֵנְדַנ
 .(ךַארּפש-סקלָאֿפ ןיא)

 .ןרעוו טגיוועג ; ןרעוו טעדיוהעג ,דֵגָדִנ --

 :ךיז ןגיו :ךיז ןעדױה ,דֵנְדַנְתִה --
 .(ךארּפש-סקלָאֿפ ןיא) ךיז ןקילַײװגנַאל

 .עקלדיוה .נ ,הָדָנְדַנ

 .קינדונ .ז ,ןּדָנְדַנ

 גנולַײװגנַאל ; גנוגיוו :גנודיוה .ז ,דּונְדְנ

 .(ךַארּפש-סקלָאֿפ ןיא)

 .(ןרָאטָאמ ַײב) לגנעטש-געוװַאב .ז ,דֹונדַנ

 .רעקיטרַא-לגנעטשטַאלב .ת ,יָנָדְנ

 .ןדנ .נ ,הָיְנִדְנ

 'ןעיײװרעדנַאנוֿפ .י"ועפ ,(ףֹּדִי ,ףֵדְנ) ףֹדָנ

 ,ןקעמש :חיר ַא ןבעגסױרַא ;ןטײרּפשרַאֿפ



 רֹוהָנ - ףֹדָנ

 -רַאֿפ ;ןרעו טּפעװעגסיױא ,ףֵדָנִה =

 .ךיז ןייגרעדנַאנוֿפ :ןרעװ טײרּפש

 ,חיר ןטיײרּפשרַאֿפ ,ףֶּדַה --

 -רעדנַאנוֿפ :ךיז ןּפעװסוא ,ףֶּדַנְתִה --

 .(חיר) ךיז ןייגעצ ;ךיז ןזָאלב

 -עייוועגרעדנַאנוֿפ : רענעזָאלבעצ .ת ,ףֶּדִנ
 -עגּפָארַא ;רענעֿפרָאװעגּפָארַא ;רעט
 .רענעזָאלב

 -ַאב :רדנ ַא ןוט .ע"פ רֹּדִי ,רֵדָנ) רֹדְנ
 .ןדנעּפש ךעלרעַײֿפ :ךיז ןרעווש

 ַא טימ ךיז ןגָאזּפָא ,"ןִמ הֶאָנֲה רֹדָנ -
 ,-ןוֿפ ןסינעג ןוֿפ רדנ

 ַא ךרוד ןרעװ טעטכילֿפרַאֿפ ,רֵדָּנִה --
 ,רדנ

 ,ןטלעז ןרעוו ,רֵּדָנַה -

 .רדנ ַא ךרוד ןצעמע ןטכילֿפרַאֿפ ,רֶּדַה --

 ,רדנ ַא וצ ןרעוו טעטכילֿפרַאֿפ ,רָּדִה -

 ,גנורעװשַאבטסבלעז :רדנ .ז ,רָדֵנ ,רֶדָנ

 ןיא אּתכסמ ַא ןוֿפ ןעמָאנ ,םיִרָדָנ -

 .דומלַּת ןוא הנשִמ

 ַא ןגעװ רדנ ןכערב ,םיִרָדָנ תַרָּפֲה --
 ךרוד רעדָא רעטָאֿפ ריא ךרוד ױרֿפ

 .ןַאמ ריא

 ,רדנ ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ,םיִרְדָנ רֵּתִה --

 רעַײט :דניק טלטרעצעג ,יִרָדִנ רַּב --
 ,דניק

 ,טגוָא ןיא רוּפִּכ-םוי הליֿפּת ,יָרָדִנ לָּכ --
 ענעבעגעג ךיז םירדנ ןוֿפ ףיוא-טדניב
 .רָאי ןוֿפ ךשמב

 ;רדנ ַא ןבעג וצ רעטכַײל .ז ,ןָרְדַנ ,רֶּדַנ
 ,רעקידנרעװשַאב ךיז טכַײל

 -עגרעביא ;רעטעשטשרָאמעצ .ת ,םֶרָדָנ
 ,רענערָאֿפ
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 .דּפסה :גנוגָאלקַאב :גָאלק .ז ,ָהֹנ

 :ןריֿפנָא :ןריֿפ .י"פ ,(גַהָנְי ,גַהָנ) נהָנ
 ןיגנָא :ָאטױא ןַא ןבַײרט :ןבַײרט
 ןריֿפ :טניווועג ןַײז :רעגייטש ַא טימ
 !ךיז

 .דובּכ ןבעגּפָא ,יִּב דובָּכ נהָנ -

 :ָאטױא ןַא ןבַײרטנָא :ןריֿפ ,נֲהַנ --

 .ןצֿפיז :ןצכערק

 :ןריֿפנָא ;רעגייטש ַא ןריֿפנַײא ,גֵהָנֲה --
 .ןבַײרטרעטנוא

 טמיטשַאב :ןרעװ טריֿפעגנָא ,נֵהָנִה --
 טריֿפעגנַײא ;רעגייטש ַא יװ ןרעוו
 .ןרעוו

 .ךיז ןייגַאב : ךיז ןריֿפֿפױא ,גֵהַנְתִה =

 .רעבַײרט-ָאטױא :רעֿפָאש .ז ,גָהָנ ,גָהָנ

 .עיצידַארט :ץכעריֿפ :רעגייטש .ז ,ננָהֹנ

 .ײרעֿפָאש .נ ,תֹּונָהַנ

 .רעטנכייצעגסיוא ; רעקיטכערּפ .ת ,רָּדִהָנ

 -עג :ןצכעל .ע"פ ,(הָהְנִי ,הָהָנ) הֹהָנ
 -ַאב : ןגָאלקַאב :ןבערטש ;ןרעװ ןגיוצ

 .ןענייוו

 ןגוצעג :ןבערטש :ןצכעל ,הָהָּנִה --

 .ןרעוו

 -יֿפ-ָאטױא ;רעגייטש :ץכעריֿפ .ז ,גֹוהְנ
 ,גנור

 -נַײא :רעגייטש רענעמונעגנָא .ת ,גּוהָנ
 .רעגייטש רעטריֿפעג

 -ייל ;גנוטלַאװרַאֿפ ;גנוריֿפנָא .ז ,לּוהָנ
 .גנוט

 .טכיל .ז ,רֹוהָנ

 .רעדנילב ,רֹוהָנ יִּגַס --

 -לעטשרַאֿפ .פ"הת ,רֹוהנ ִּגַס ןֹוׁשְלִּב --
 .טייהרעט
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 .ןַײש ;טכיל .ז ,אָרֹוהָנ

 .טכיל רַאברעדנװ ,אָיְלַעָמ אָרֹוהְנ --

 .הלָלי :גָאלק ,(הָיְהִנ .נ) .ז ,יָהָנ

 .גנובַײרטנָא ;גנוריֿפנָא .נ ,הָניִהְנ

 :שינעגָאלק :גנוצכעל ;רעגַאב .נ ,הֵּיְהְנ
 .גנונײװַאב

 .גנונייווַאב :שינעגָאלק .נ ,הָיְהִנ

 .יירעמורב :לירבעג .נ ,הָמיִהְנ

 .(לזייא ןַא ןוֿפ) ץעקעלב :שטיר .נ ,הָקיִהְנ

 .רעלעה :רעקיטכיל : רערָאלק .ת ,ריִהָנ

 -ַארטש ;ץיײלֿפ ;גנומָארטש .נ ,הָריִהְנ
 .גנול

 .טײקרָאלק .נ ,תּוריִהְנ

 ;ןטײל :ןבַײרטנָא :ןריֿפנָא .י'פ ,לֵהַנ
 .ןטלַאװרַאֿפ

 טעטלַאװרַאֿפ :ןרעװ טריֿפעגנָא ,לֹוהְנ --
 .ןרעוו

 ןטכיר :ןרעװ טריֿפעג ; ןיײגנָא ,לֵתַנֶּתִה --
 .ךיז

 ;רעגיײטש-סגנונדרָא ;רודעצָארּפ .ז ,לַהֹנ
 .רעגייטש רעטריפעגנַײא

 -עבירטרַאֿפ ;רעטרעטַײװרעד .ת ,אָלֲהַנ
 .רענ

 .ןרָאד .ז ,לֹולֲהַנ

 .רעלַארודעצָארּפ .ת ,יִלֲהָנ

 ;ןעמורב ; ןלירב .ע"פ ,(םֹהֶנָי ,םֵהָנ) םֹהָנ
 .ןעשטיר

 .ןעקרָאװ : ןעמורב ,םֵֶהָנ --

 .ןעשטיר ןכַאמ :ןעשטיר ,םֵהָנַה --

 .ןעמורברעטנוא ,םֵהֵנְתִה --

 -יר ;לירבעג :לירב ,(הָמֲהַנ 'נ) .ז ,םֵהַנ

 ,שיורעג ;יירעשט
 הדני דיעל עי דע רעגירער יריד ערטער רעדע גד רעב גלעד על נטע לע רידיירעקט ערע

 שָאונ -- אָרֹוהְנ

 .טיורב .ז ,אָמֲהַנ

 .שיורעג :לירבעג .ז ,הָמֲהַנ

 .רעקידנסינעג :רעסינעג .ת ,הָנֲהָנ

 .טסִיַאגע :רעסינעג .ז ףןֶתָנֲהַנ

 ;טרעקעגמוא .ּפ"הת ,אֹוה ְךֹופֲהַנ

 .לייטנגעק ןיא :טרעק

 ;ןעשטיר .ע"פ ,(קַהָנְי .קַהָנ) קהָנ

 ,(לזייא ןַא) ןצעק

 ןוֿפ ץעקעלב :שטיר :נ ,הָקָהְנ .ז ,קֵהַנ
 .(לזייא ןַא

 :ןעמָארטש .ע"פ ,(רֵהָנָי ,רֵהָנ) רֹהָנ
 .ןלַארטש ;ןטכַײל ;ןגָאי :ןליצ : ןצײלֿפ

 -ײלֿפ ןכַאמ :ןעמָארטש ןכַאמ ,רֵהָנַה --

 -ײשַאב :ןלַארטשַאב ;ןטכַײלַאב :ןצ
 .ןענ

 -נַײרַא :ןרעװ טמָארטשעגנַײרַא ,רָהְנִה --

 :ןרעװ ןטכױלַאב ;ןרעװ טצײלֿפעג
 .ןרעוו טנַײשַאב

 .ךַײט .ז ,רָהָנ

 .(.רטסַא) געווכלימ ,רֹונ יִּד רַהָנ --

 טיבעג) עימַאטָאּפָאזעמ ,םִיַרֲהַנ םַרֲא -
 ,(לֶקֶּדִח ןוא תֶרֶּפ ןכַײט יד ןשיװצ

 .לכַײט :לַארטש :טכיל .נ ,הָרָהֶנ

 -ָאמַאטָאּפ ץנַאלֿפ-רעסַאװ .נ ,תיִנֹורֲהַנ
 .ןָאטעג

 ב ןדַײמרַאֿפ : ןטלַאהּפָא .י"פ ,אָנָה (אּונ)
 .ןרעטש :ןעמיוצ

 -(ץנַאלֿפ-רענרעד רעניילק) ַאָאנ .ת ,תיאזנ

 .רעשירַאנ :רעקיניזמוא .ת ,לָאֹונ
 .טנעגעלערּפ ;רענדער .ז ,םֵאֹונ

 .ןוזנרוה : רענעסַאלעגסױא .ז ,ףֵאֹונ

 ,רעטלֿפײװצרַאֿפ .ת ,שָאונ
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 עק קע קיט אן רע א וע א א עיעעעעיי

 ןרילרַאֿפ :ןעלֿפײװצרַאֿפ ,שָאונ רֹמָא א

 ,גנונֿפָאה

 -ַא :ןסקַאװסױרַא .ע"פ ,(בּונָי ,בָנ) בּונ
 -סיוא ;ןטכורֿפ ןבעג :;ןצָארּפשסױר

 .ןקירד

 :ןשירֿפּפָא :קידנעַילב ןכַאמ ,בֵבֹונ --
 .קידװעדערַאב ןכַאמ

 ;ןקירדסױא ;ןטכורֿפ ןבעגסױרַא ,בֵנָה --
 .קידװעדערַאב ןכַאמ

 ןסקַאװעצ :ךיז ןעילבעצ ,בֵבֹונְתַה --
 .ךיז

 טכורֿפ עקיטַײצ טשינ .נ ,תָלָבונ ,הָליֵבֹונ

 ענעלַאֿפעגּפָא :םיוב ןיֿפ ןלַאֿפעגּפָארַא
 :טַאגָארוס :רעטעלב עטקלעװרַאֿפ
 .ץַאזרע

 ;רעקידנסילֿפסױרַא :רעקילַאװק .ת וַעַבֹונ
 .(.גרעביא) רעקידנעגנירדסיורַא

 .רעדעֿפ עקיבייא ;רעדעֿפליֿפ ,ַעֵבֹונ טֵע --

 .טָאדיטנַא .ז ,ןָּדְנֹונ

 ,רעלַאטנעמיטנעס :רעקירעיורט .ת ,הָגֹונ

 סונעוו ;גנולַארטש ;ןַײש :טכיל .נ ,ּהָנֹונ
 ,(עטענַאלּפ)

 ,רעקידנריר : רעקידנרירנָא .ת ,ַעָגֹונ

 ,רעטריסערעטניארַאֿפ ,רָבָּדַּב ַעגֹונ --

 ,רעקידנריר-ץרַאה ,בָלַה רַע ַעֵנֹונ --
 ,טגנַאלַאבנָא סָאװ ,יָל ַעָנֹונְּב --
 -גיװצֿפױא ;רעקירדרעטנוא .ז ;ׁשָכֹונ --

 .רעג

 -מורַא :ןרעדנַאװ .ע"פ ,(דֹונָי ,דָנ) דּונ --
 ךיז ןגעװַאב : ןעקנָאלבמורַא : ןעלדנַאװ
 ןטימ ןעלקָאשוצ :ןיהַא ןוא רעהַא
 ,(ליֿפעגטימ בילוצ) ּפָאק

 רעלגָאװ ;רעטנלע ,דָנְו עֶנ --

 :ןעלקָאש :ןעלסיירט :ןגעװַאב ,דַנָה --
 ןוֿפ ןּפעלש :ּפָאק ןטימ ןעלקָאשוצ
 -ייװרעד ;ןטייווצ ןֿפױא ץַאלּפ ןייא
 .ןרעט

 טּפעלשעג :ןרעװ טלסיירטעג ,דָנֹוה --
 .ןרעוו טרעטַײװרעד :ןרעוו

 ;ךיז ןגעװַאב :ךיז ןעלקַאװ ,דֵדֹונְתִה --
 .ןרעוו טלסיירטעגפיוא

 -עלגָאװ ;לגָאװ :גנורעדנַאװ .ז ,דונ --
 .לגָאל :שינ

 -מורַא : רערעדנַאװ :רעלגָאװ .ז ,דונ --
 .רעקנַאלב

 .רערעדנַאװ : רעלגָאװ .ז ,דֵדֹונ

 .שינעלגָאװמורַא .נ ,תּודְוַנ

 -וצ ;רעטנַאקַאב :רעטמירַאב .ת יעָדֹונ

 .רענעבירשעג

 -יוַאנ ; גנוריטָאליּפ ;גנורעַײטש .ז,טּוֹוִנ
 .עיצַאג

 -ֿפױא :ןעניוװ .ע"פ ,(הָוְנִי ,הֵוָנ) הזָנ
 ,ןייש ןַײז :םענעגנָא ןַײז ;ךיז ןטלַאה

 .ןריצַאב ;ןכַאמ-ןייש ,הִוַנ --

 .ןעמיר : ןריצַאנ :ןכַאמ-ןייש ,הֵוְנַה --

 .ךיז ןריצַאב ;ךיז ןכַאמ-ןייש ,הֶּוַנְתַה --

 :ץנעדיזער ;גנוניוװו : דלעֿפ-עשַאּפ .ז ,הָוָנ

 ,רעמענעגנָא ;רענייש .ת .לטרעֿפניױװו

 .עשטַאד ,ץִיַק הֵוָנ --

 .לארׂשי-ץרא רַאֿפ .צַאב ,ׁשֶדֹּקַה הֵוָנ --

 ,שדקמה-תיב ןרַאֿפ .צַאב ,קָדָצ הָוָנ --

 .ױרֿפ-זיוה ,תִיַּב תַוָנ --

 .ץנעדיזער :גנוניוװ .נ ,הָוָנ

 ,טייקסואימ ;טייקכעלסעה .ז ,לֹנֹוָנ

 ,גנוגיילעצ :עיצַארענעגעד .ז ,ןנֹוָנ



 יִחְכזנ -- לֶזזנ 489

 .ךעקיסילֿפ .ת .טײקיסילֿפ .ז ,לָזּונ

 .רעקיסילֿפ .ת ,יִלְזֹונ

 .רעקידנעלדיז .ת ,יִנָתְזֹונ

 ןעורּפָא :ןעור .ע"פ ,(ַחֹונָי ,חָנ) ַחֹונ
 -ורַאב ;ךעלגעװַאבמוא ןבַײלב ;ךיז

 .ךיז ןקיא

 ;טקיאורַאב ךיז טָאה רע ,ֹוּתְעַּד הָחָנ --

 .טקידירֿפַאב ךיז טָאה רע

 .ךיז ןקיאורַאב ,ַחֹוּנִה --

 -ורוצ ;ןקיאורַאב :ור ןעגנערב ,ַחֵנָה --
 חָנ הָוְׁש ַא יװ ןדעוסױרַא :ןזָאל
 .(.מַארג)

 .קידנקידירֿפַאב ,תַעַּדַה תֶא ַחיִנֵמ --

 -ורוצ :ןזָאלּפָא ;ןגײלקעװַא ;ַחֵּנַה --

 -ירגַאב ןעמיטשַאב :ןזָאלרעביא ;ןזָאל

 .ןענימרעט ,ןֿפ

 ,ורוצ ךימָאל ,יִל הָחיִּגַה ,יִל חַּנַה --

 .ןעמעננָא רימָאל ,ַתיִּבַנ --

 .ןרעוװ טקיאורַאב ,ַחָנּוה --

 טמיטשַאב :ןרעוו טגײלעגקעװַא יַחַּנִה --

 .(ןענימרעט) ןרעוו

 ;רעקיסַאּפ :רעטכַײל :רעמעװקַאב .ת ,חֹונ

 .םעװקַאב .פ"הת .רעמענעגנָא

 .זַא םיא רַאֿפ רעסעב זיאס ,יִׁש זל ַחֹונ -

 .ןגערוצֿפױא ךיז רעטכַײל ,םעֶכֵל ַחֹונ --

 -ָאק עשירעטילימ !ַחֹונ דֹמֲע !ַחֹונ --
 ןוֿפ ןעַײרֿפַאב וצ) ! ַײרֿפ ייטש :עדנַאמ
 .(*! גנוטכַא,, עיציזָאּפ רעד

 .ור .ז ,ַתֹונ

 .םולשה-וילע ;רעקילעוטָאג ,ׁשָּפַנ ַחּונ --

 .ור .נ ,הָחּונ

 .טײקכעלמעװקַאב .נ ,תֹוּיְחֹונ ,תּוחונ

 -נילא) ןטײקכעלמעװקַאב-זיױה ,תֹוּיְחֹונ נו

 .(ןעגנוטכיר

 פז .רענערָאװעג טשױטטנַא .עיפ ,לֶחֹונ

 .לֹחְי
 .ןסיבנסיוועג ;טסיירט ;המחנ .ז,םֵחֹונ

 .רעֿפערט .ז ,ׁשֵתֹונ

 -עצ :ןעלסיירט .ע"פ ,(טּונָי ,טָנ) טּונ

 .ןרעוו טלסיירט

 .ןרעדור :ןרעַײטש :;ןריטָאליּפ ,טָּוַנ --

 טריֿפעג :ןרעװ טריטָאליּפ ,טִּוַנְתַה --

 .רערעַײטש ,טָאליּפ ַא ךרוד ןרעוו

 .טָאליּפ :רערעַײטש :רערעדור .ז ,שִונ

 -יירג ;רעטײרַאב :רעטגיונעג .ת ,הֵטונ

 .רעט
 -עג :רעקנַארק-רעװש ,תֹומְל הָטֹונ --

 .ןברַאטש וצ טנעָאנ :רעקנַארק-ךעלרעֿפ

 טשינ טימ טכירעג ,הָסֹונ ןיִּד"תיֵּב --

 ,רעטכיר לָאצ עכַײלג

 ,גנוריסָאליּפ ;גנורעַײטש .נ ,תֹוטְוַנ

 .רענעסיברַאֿפ :רמֹוש :רעטיה .ז,רֵטֹזנ

 .עבַאגֿפױא-ךַאװ .נ ,תּורטונ

 ;גנובַײרש-ץרוק .ז ,ןְקיִרְטֹונ ,ןֹוקיִרָטזנ

 .תוביּת-ישאר טימ גנוביַײרש

 ןֵח :טייקנייש :טיײקנַײֿפ .ז ,יֹונ

 ןוא) גנוצוּפַאב רַאֿפ רעמייב ,יֹונ יֵצֲע --

 .(ןטכורֿפ ערעייז בילוצ טשינ

 .ַחֹכָי עז .רעטגַײצרעביא .ת ,חָכֹונ

 ןָאזרעּפ עטייווצ :רעקידנזעװנָא .ת ,ַחֵכֹונ

 .(.מַארג ןיא)

 .טײקידנזעװנָא .נ ,תּוחְכֹונ

 .רעקיטרעוונגעק :רעקיטציא .ת ,יִחְכֹונ



 עּונ - לַכֹזנ

 -ץֿפַא :רעגורטַאב ;רעלדניוװש .ז ,לֵכֹונ
 .טסיר

 -ַא :גורטַאב :יירעלדניווש .ז ,תּולָכֹונ
 .ערעֿפ

 ;ןכַאמ קידלקע :;ןסואימרַאֿפ ,י"פ ,לֶוַנ
 .ןכַאמ ךעלסעה

 -עװ טסואימרַאֿפ ;ןרעוו-סואימ ,לֹוּוָנ --
 .ןרעװ ךעלסעה :ןרעוו קידלקע :ןר

 :ןרעװ קידלקע :ןרעוו-סואימ ,לּוַנְתִה --
 .ןרעװ ךעלסעה

 .לוטשבעוו .ז ,לּונ ,לֹונ

 .רענעריובעג .ת ,דֶלֹונ

 סָאד סױארָאֿפ טעז ,דֶלֹוּגַה תֶא ּהָאֹור --
 .עקידנעמוק

 ;טיײקסואימ :;טײקכעלסעה .נ ,תּולְוַנ
 .טייקידלקע

 ;ןֿפָאלש : ןעלמירד .ע"פ ,(םּונְי ,םָנ) םּונ
 .ןגָאז : ןדער

 טשינ טעװ רע ,ןֵׁשיִי אֹלְו םּונָי אֹל --
 זיא רֶע ;ןֿפָאלש טשינ ןוא ןעלמירד
 .םַאזכַאװ ןוא קיטעט

 .ףָאלש רעטּכַײל :למירד .נ ,הָמֹונ

 .ב"א ןוא תוא רעטנצרעֿפ .נ ,(} ,נ) ,ןֹונ

 .(1) ןונ עמורק ,הָּפּופְּכ ןּונ --

 !|) ןונ עגנַאל ,הָטּוׁשְּפ ןּונ --

 ;ךיז ןסקַאוװעצ :;ןײגֿפױא .ע"פ ,ןֹוּגִה (ןּונ)

 .ןלַארטשעצ

 .ןכַאװשּפָא :ןרירענעגעד .י"פ ,ןּוַנ

 -ענעגעד :ןרעװ טכַאװשעגּפָא ,ןּנִנ --
 .ןרעוו טריר

 .ןרעו טרירענעגעד ,ּונְתה --
 .ןרעװ טרירענעגעד ,הֵנְוַנְתִה (הֵנְוַנ)
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 -טשינ ;ןֿפױלטנַא .ע"פ ,(םּונָי ,סָנ) סּונ
 .ןרעוו

 .ןרָאװעג טקלעװרַאֿפ ,ֹותָל סָנ --

 -עמע ןעװעטַאר ;ןֿפױלטנַא ןכַאמ ,סָנָה --

 ,ןֿפױלטנַא םיא ןכַאמ ךרוד ןצ

 ןכַאמ ךרודי ןרעוו טעװעטַארעג ,סָנּוה --
 ,ןֿפױלטנַא

 ,י"פ ,דֶסֹונ =

 ,דֹסָי עז
 -רעוו ;טסקעט .נ ,הָחְסּונ .ז חָסּונ ,תסונ

 ,חסונ :טנַאירַאװ ;עיס

 .רענערָאװעג טעדנירגעג

 .רישוַאסַאּפ :רעדנזַײר .ז ,עֶסֹונ

 .רעכעלבָאגוצ .ת ,ףֵסֹונ

 .סָאװ רעסיוא ;בָאגוצ ַא יו ,לַע ףֶסֹונ --

 .ןגַאלַײב ,תֹופָסֹונ --

 .עיפ ,רֵסֹונ

 עז .רענערָאװעג טֿפָארטשעג
 :רענערָאװעג טֿפָארטשַאב

 ,רֹסָי

 ןריר :ךיז ןגעװַאב .ע"פ ,(עּונָי ,עֶנ) ַעּונ

 -סיירט :ךיז ןעדיוה :ןרעדנַאװ :ךיז
 | .ךיז ןעל

 ,רעטנלע :רעקידנרעדנַאװ ,דָנְו עֶנ -

 -ריטנעצקַא ,רעכעלגעווַאב ,עֶנ אָוֶׁש --
 .אָוְׁש רעט

 טלקָאשעג :ןרעװ טלסיירטעג !ַעֹוּנִה --
 .ןרעוו

 ןיא ןזָאל :ןעלקָאש :ןעלסיירט ,ַעַנָה --
 -ֿפױא ;םיׂשעמ וצ ןרילומיטס;גנוגעװַאב
 .ןרעדור

 טלקָאשעג ;ןרעװ טלסיירטעג ןַעָנֹוה --
 ןרעװ טוָאלעג :ןרעװ טזָאלעג :ןרעוו
 .ןרעוו טרעדורעגֿפױא :גנוגעװַאב ןיא

 ךיז ןגעוװַאב ;ךיז ןגעװַאב ,ַעֵעֹונְתַה --
 .ןיהַא ןוא רעהַא
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 ,גנוגעװַאב .ז ,עֹזנ

 -רַאֿפ ;רענערָאװעג טמיטשַאב .ע"פ ,דַעֹונ

 .רֹעִי עז .רענערָאװעג טלמַאז

 .רעטגַאװעג : רעטסַײרד .ת ,זָעֹונ

 .טײקטגַאװעג ;טײקטסַײרד .נ ,תּוזֲעֹונ

 .ץעָי עז .רענערָאװעג ןטַארַאב .עיפ ,ץַעֹונ

 .טייקכעלטנגוי :טנגוי .ז ,רֶעֹונ

 -ירּפשַאב :ןטישַאב .י"פ (ףּונָי ,ףִנ) ףּונ

 ,ןֿפירטַאב :ןצ

 .ןעכָאֿפ :ןגעװַאב ;ןצירּפשַאב ,ףָּפֹונ --

 -ֿפױרַא ;ןבײהֿפױא ;ןצירּפשַאב ,ףֵנָה --

 .ןעכָאֿפעצ :ןרעטַאלֿפעצ :ןעִיצ

 -עגֿפױרַא ;ןרעוװ ןביוהעגֿפױא ,ףֵנּוה --

 .ןרעװ טעכָאֿפעצ ;ןרעװ ןגיוצ

 .ןרעטַאלֿפ ,ףֵּפֹונְתֶה --

 :קילבסױַא ;שזַאזייּפ ;עמַארָאנַאּפ .ז ,ףֹוב
 .ןיורק-םיוב :טֿפַאשדנַאל

 .(ןייטשלדייא) זיקריט .ז ,ְךֵפֹונ

 ,ףּונ עז .רעקידנעכָאֿפ .י"פ ,ףפֹונ

 .עיצַאקַאװ ; ורּפָא ;ּור .ז ,שֵּכֹנ ,ׁשֶפֹונ

 ,רעדעֿפ .נ ,הָצֹוֹ

 -רעדעֿפ ןוֿפ רעסקָאב ,הֶצֹונ לֵקְׁשִמ -
 .גָאוװ

 -כַײלרעדעֿפ :רעכעלנערעדעֿפ .ת ,יִצֹונ
 .רעט

 .שיװרעדעֿפ .ז ,ןָצֹונ

 ,רעקידנעלקניֿפ :רעקיצנַאלג .ת ,ץיֵצֹונ

 ;רענעֿפַאשַאב .ע"פ ,רֵצֹונ

 ,רֹצִי עז

 .רענעּפַאשעג

 .רעטיה .ז ,רֵצֹונ

 .רעכעלטסירק .ת .טסירק .ז ,ירָצֹוג

 ׁשֵרֹונ - עֹונ

 .ןגייז וצ ןביג :;ןגייזנָא .י"פ ,קֵנָה (קּונ)

 .קֹנָי עז

 -גנירדנַײרַא :רעכעלגנירדכרוד .ת ,בֵקֹונ
 .רעכעל

 .רעכעלגנירדכרוד .ת ,יִנָבְקֹונ

 -ָאה-ןסּפעש ;רעטכיצ-ןסּפעש .ז ,דֵקֹונ
 .רעוועד

 .טנַאדעּפ .ז ,ןֶדְקֹונ

 ,טײקשיטנַאדעּפ .נ ,תֹונָדְקֹונ

 .רעשיטנַאדעּפ .ת ,יִנָדְקֹונ

 .רעקיד'המקנ .ת ,יִנָמְקֹונ

 .(רעוועג-סיש ןיא) רעקיּפ .ז ,רֵקֹונ

 ;רעטרַאה ;רעטֿפַײטשרַאֿפ .ת ,הָׁשְקֹונ
 ,רעבָארג

 .טײקֿפַײטש .נ ,תּוׁשָקּונ |

 .רעַײֿפ .ז ,רֹונ

 .(.רטסַא) געווכלימ ,רּונ יִּד רַהָנ --

 :רעמַאזױרג :רעכעלקערש .ת ,אָרֹונ
 -סקלָאֿפ ןיא) ךַס ַא רעייז :רעקיטכרָאֿפ

 .(ךֵארּפש

 .ןכַאז עכעלקערש ,תֹואָרֹונ --

 יד) געט עקיטכרָאֿפ ,םיִאָרונ םיִמָי --

 .(רוּפּכ-םוי ןוא הנשה-שאר ןוֿפ געט

 עז .רענערָאװעג ןסָאשרעד .ע"פ ,הָרֹונ

 ,הֹרָי

 .לּפמעל שירטקעלע .נ ,הָרּונ

 .ּפמָאל-ָאידַאר ,ויְדַר תַרּונ --

 ץנַאלֿפ עקימולב ,סולוקנונַאר .נ ,תיִרּונ

 .(ןעמולב עלעג ןוא עטיור טיג)

 עז .רענערָאװעג טמערָארַאֿפ .ע"פ ,שרונ

 ׁשֹרָי



 492 ריִזָנ -- אָׂשונ

 :עזעט ;דנַאטשנגעק ;עמעט .ז ,אָׂשֹונ
 .טקעיבוס

 עטכער :שמש :רענידַאב ,םיִלָכדאֵׂשֹזנ --
 ,ףליהעגטּפױה :טנַאה

 .רעגערטווירב ,םיִבָּתְכִמ אֵׂשֹונ --

 .רעגערטטכורֿפ ,יִרָּפ אֵׂשֹונ --

 .רעוויטקעיבוס .ת ,יִאְׂשונ

 .רעטצעזַאב ;רעטרעקלעֿפַאב .ת ,בֶׁשֹונ

 .רענָאמ .ז ,הָׁשֹונ

 .רעטרעטלערַאֿפ .ת ,ןֵׁשֹונ

 .רעטלַא רעייז ,ןְׁשֹונ ןֶׁשִי --

 .ע"פ ,עַׁשֹונ
 יַעֹׁשָנ עז

 .רעקידנזַײװנָא-געװ .ת ,בֵתֹונ

 .רעקידנבעג :רעבעג .ת ,ןֵּתֹונ

 .רעבעגטעברַא ,הָדֹובֲע ןֵתֹונ --

 ;לטשער .ז .רענעבילבעגרעביא .ת ,רָתֹונ
 ,בַײלברעביא

 .רענערָאװעג טעװעטַארעג

 ,רֹתָי עז .רענעבילבעגרעביא .ע"פ ,רֵּתֹונ

 :טכירעג ַא ןטיירגוצ .ע"פ ,(רֹזִי ,דֵזְנ) דֹזָנ
 .ןסנירג ןוֿפ טכירעג ַא ןכָאקּפָא

 טצירּפשַאב .ע"פ ,(זי ,זִי ,הֶּזִי ,הָזָנ) ּהֹזָנ
 .ןרעוו טלקנערּפשַאב :ןרעוו

 ןכַאמ :ןעלקנערּפשַאב ;ןצירּפשַאב ,הֶּזַה --
 ,ןעגנירּפשּפױא

 .ןרעװ טצירּפשַאב ,הֹּזִה --

 -קנערּפשַאב םענוֿפ ןוז ,הָּנַמ ןֶּב הֶּזַמ -

 .ןהֹּכ רעקיד'סחוימ ,רעל

 ,טײקיסילֿפ ןיִא גנולדנַאװרַאֿפ .ז ,לֹוִּנ

 עז ,רענערָאװעג טזַײּפשַאב .ע"פ ,ןֹוּזָנ

 ףןוז

 -צגשעגסיוא ;רעטלדיזעגסיוא .ת ,ףּוזָנ
 .רעט

 יקּזַנ עז ,רענערָאװעג ןֿפָארטעג .ע"פ ,קֹוּזָנ

 .רעקידנכַײװּפָא געוו ןכַײלג ןוֿפ .ת ,רֹוזָנ

 .געוו ןכַײלג ןוֿפ גנוכַײװּפָא .ז ,רֹוזִנ

 ןדָאב רעכעלגנירדכרוד טשינ צז ,ָֹזָנ
 ,(רעסַאװ רַאֿפ)

 -סיורג !ךיז ןוֿפ ןזָאלב .ע"פ ,(זנָי ,דַזָנ) ֹוזָנ
 .ךיז ןטלַאה

 -רעביא ;ןקורּפָא .ע"פ ,(חַנִי ,חַזָנ) ַחֹזְנ
 ,ךיז ןקוררעביא :ןקור

 .ןקוררעביא ;ןקורּפָא ,ַחֶּזַה --

 -עגרעביא :ןרעוװו טקורעגּפָא ,ַחָזֹוה --

 .ןרעוו טקור

 ,ּפוז-סנירג ; ןסנירג ןוֿפ טכירעג .ז ,דיִזָנ

 רַאֿפ .צַאב ;ןזניל ּפָאט ,םיִׁשָדֲע דיִזָנ --
 .ךַאז ערעַײט ַא רַאֿפ זַײרּפ ןקיטשינ ַא

 ,רעקיסילֿפ .ת ,ליִזָנ

 .גנוניר : גנוסילֿפ .נ ,הָליִזְנ

 -ילֿפ וצ טייקיאעֿפ) טײקיסילֿפ .נ ,תֹוליִזְנ
 ,(ןס

 .ףרּוװרָאֿפ .נ ,הָפיֵזָנ

 .סענױדָאש .ר"ז ,ןיִקיִזְנ ,םיִקיִזְנ

 טול סענױדָאש-טּפיױה ,ןיִקיִזָנ תֹובֲא --

 ,בורג ,סקָא ןַא ךרוד :ריֿפ ,הנשִמ רעד

 -רעטנוא ןוא רלעֿפ ןוֿפ גנוסערֿפּפָא
 .גנודניצ

 רדַס ןטרעֿפ ןוֿפ ןעמָאנ ,ןיִקיִזְנ רֶדֵס --
 .הנשִמ רעד ןיא

 -ּפָא :רעדורב-רעטסיולק :ךַאנָאמ .ז ,ריִזָנ
 -בַא :ןבעל-החּפשמ ןוֿפ רעטדיישעג
 ןיא אּתכסמ ַא ןוֿפ ןעמָאנ :טנעניטס

 ענַײז סָאװ טסוקנַײװ :הֹנשִמ רעד
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 -עג ןטינשעגּפָא טשינ ןענעז ךעלגַײוװצ
 ,טַײצ רעד ןיא ןרָאװ

 .ריטסַאנָאמ :רעטסיולק ,םיִריִזְנ תיֵּב --

 ;רעטסעװש-רעטסיולק ;ןיכַאנָאמ .נ ,הָריְִנ

 טלַאהּפָא :ץנעניטסבַא ;ןיטנעניטסבַא
 .ןסינעג ןוֿפ

 טלַאהּפָא ;רעגײטש-ןכַאנָאמ .נ ,תֹוריִזנ
 .ץנעניטסבַא :;ןסינעג ןוֿפ

 -ירט :ןעניר :ןסילֿפ .ע"פ ,(לָּזִי ,לֵזָנ) לֹזְנ
 ,ןעּפַאק :ןֿפ

 ;טײקיסילֿפ ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ,לֶּזַנ --
 ןקעטשנָא :ןעניר ןזָאל :ןכַאמ קיסילֿפ
 .רַאטַאק ַא טימ

 -יסילֿפ ןיִא ןרעו טלדנַאװרַאֿפ ,לֹוּזִנ --
 ,טייק

 ,ןסיגרַאֿפ ;ןסיגרעביא ;ןסיגסיוא ,לֶּזַה --

 -עגרעביא ;ןרעװ ןסָאגעגסױא ,לֶזּוה --
 .ןרעוו ןסָאגרַאֿפ ;ןרעװ ןסָאגעג

 -רַאֿפ :ןרעװ טרעטַאקרַאֿפ ,לֵגַנְתַה --
 -כרוד ;טײקיסילֿפ ןיא ןרעוו טלדנַאװ
 .ןסילֿפכרוד ;ךיז ןסַײר

 .ןּפָארט-ןגער ;גנוּפָארט ; גנוניר יז ילזְנ

 .גנירעיוא ;גנירזָאנ .ז ,םֶזָנ

 -זָאנ רענעדלָאג ,ריִזֲח ףֵאְּב בָהָז םָזָנ -
 -רעסיוא ;ריזח ַא ןוֿפ קיונש ןיא גניר

 -רעניא ןוא ןַאמ רעלוֿפקורדנַײא ךעל
 ,רעטסוּפ ךעל

 ,ץנַאלֿפ עקימולב-ךַײר ,םוִימַאל .נ ,תימָזִנ

 .רעטכַארבעגֿפױא ; רעקיסעּכ .ת ,םִעְזִנ

 .רעטנרָאצרעד : רעטרעטיברַאֿפ .ת ,ףֵעְזִנ

 עז .רענערָאװעג טרימרַאלַא .ע'פ ,קַעְזִנ

 .קעָז

 :ףרּוװרָאֿפ א ןכַאמ .ע"פ ,(ףֹוָנָי ,ףֵזָנ) ףֹזָנ
 .ןעלדיזסיוא :גָאי ַא ןביג

 .טלדיזעגסיוא ןרעװ ,ףֶזָּנִה --

 ;גָאי ַא ןביג :ףרּוװרָאֿפ ַא ןכַאמ ,ףֵּזַה --
 .ןעלדיזסיוא

 .טסולרַאֿפ .ז ,קָזָנ

 .גנוקידעשטנַא-טסולרַאֿפ יקָזנ יֵמָּד --

 -עג :ןרעװ טקידעשַאב .ע"פ ,קֶזֵּנִה (קננ)
 ןדַײל :ןדָאש ַא ןבָאה ;ןרעװ טקידעש
 .טסולרַאֿפ

 :ןרָאש ןַײז םרוג :ןקידעשַאב ,קֶּזַה --

 .ןדָאש ןכַאמ

 :ןדָאש ןבָאה :ןרעװ טקידעשַאב ,קֶָּנִה --
 .ןדָאש ןדַײל

 .ןדָאש
 ןדַײל :ןרעװ טקידעשַאב

 -עֿפָארטעג :רעטקידעשַאב .ת ,קֹוּזַנ ,קֶּנֶנ
 .רענעטילעג-ןדָאש ;רענ

 :רעקיטױנ :רעקיטֿפרעדַאבטױנ .ת ,קֶקָזָנ

 .רעקיגנעהּפָא

 עגנַאל :םעדַאיד :ןיורק :ץנַארק .ז ,רֶזָנ

 וצ רעטקיליײהעג ; ךַאנָאמ ַא ןוֿפ רָאה
 .לּפעק-ןטכורֿפ :טָאג

 ךיז ןרעדנװּפָא .ע"פ ,(רֵּנִי ,רֹּזִי ,רֶזָנ) רֹזָנ

 ןרעוו ;שורָּפ ַא ןרעװ :ןשטנעמ ןֿפ

 .ךַאנָאמ ַא

 ןרעדנוזּפָא ;ךיז ןרעטַײװרעד ,רֵזָּנִה --
 ךיז :ךיז ןטלַאהּפָא : ךיז ןגָאזּפָא :ךיז
 .סעּפע ןענעמדיוו

 -יטשַאב ;ןרילָאזיא ;ןרעדנוזּפָא ,רֶּזַה --
 -רעד :ךיז ןגָאזּפָא ;ךַאנָאמ סלַא ןעמ

 .ךיז ןרעטַײװ

 :ןריישסיוא ;ןדיײשּפָא : ןליײטּפָא ,רֶזְנַה --
 .ןרעדנווּפָא



 לַחַנ - רֹוָנ
 טא = צד

 :ךיז ןלײטּפָא : ךיז ןרעדנוזּפָא ,רֶּזַנְתֶה --
 ַא ןריֿפ :ךיז ןטלַאהּפָא :ךיז ןדײשּפָא
 .שורָּפ ַא ןוֿפ רעגייטש

 רעכעלגעװַאב טשינ ;רעקידנעור .ת והָנ

 .ןדערסיוא ןיא תוא

 -עגקירוצ ;רענעטלַאהַאבסוא .ת ,אָּבִחַנ

 .רענעטלַאה

 רענעדײטַאב רעייז ,םיִלָּכַה לֶא אָּבִחֶנ --
 .רענעטלַאהעגקירוצ ןוא

 -נָא :ןטייל ;ןריֿפ .י"פ ,(הָחֶנְי ,הָחָנ) הֹחָנ
 .ןריפ

 .ןטַארַאב : ןטייל : ןריֿפנָא : ןריֿפ ,הָחְנַה --

 טעטיילעג :ןרעװ טריֿפעגנָא ,הָחָנִה --
 .ןרעװ ןטַארַאב : ןרעוו

 .ורּפָא :ור .נ ,הָחָנ

 .רעטריֿפעגנָא : רעטריֿפעג .ת ,יֹּוחָנ

 ,גנובעגרעביא-טייקשיטַאבעלַאב .ז ,לֹוחְנ

 ,גנוטסיירט .ז ,םֹוחָנ

 .םימחַר :רעטרעװ-טסיירט ,םיִמּוחִנ -

 .רענעכָאטשעג .ת ,רֹוחָב

 -יונ ;רעכעלגנירד :רעקילַײא .ת ,ץֹוחָנ

 -ַאב .פ"הת .רעקיטֿפרעדַאב :רעקיט

 .קיטיונ :קיטֿפרעד

 .רענרעּפוק :רענעשעמ .ת ,ׁשֹוחָנ

 ;גנוֿפערט .ז ,ׁשּוחְנ
 ,גנורעביוצ

 ;גנוליֿפסױארָאֿפ

 .רעּפוק :שעמ נ ,תֶׁשֹוחֶנ ,הֶׂשוחְנ

 .רעקיטרעוורעדנימ : רעקירעדינ .ת,תֹוחָנ
 .(תֹוא ןַא) לעטשנַײרַא ; גײלּפָא .נ

 .ץַאט .נ ,הָתֹוחְנ

 -ץמש ַא ןבעגסױרַא .י"פ ,ַחֲֵחֹונ (ַחֹהָנ)
 ,חיר ןקידעק
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 .טֿפַאשרעריֿפ ; גנוריֿפנָא ;גנוריֿפ .נ ,הָּיִחְנ
 .עסַאמ :עדַאטס :םרַאוװש-ןעניב ..ז ,ליִחְנ

 -קיזומ .טרעטלַא ןוֿפ ןעמָאנ .ר"נ ,תֹוליִחְנ
 .טנעמורטסניא

 ,גנומוקַאב .נ ,הָליִחְנ

 ,גנונָאטַאב :שטעווק :ּפָארט .נ ,הָציֵחְנ

 .טײקילַײא :טייקיטױנ .ג,תּוציִחְנ

 .ןישַאמ ןיא גנונֿפע-ףָאטשנערב .ז ,ריִחָנ

 .גנוכעטשרעד :גנוּפָארכ .נ ,הָריִחְנ

 .רעכעלזָאנ .ז"ז ,םִיַריִחְנ

 -ּפָא : גנורּפטּפָארַא ;גנודנַאל .נ ,הָתיִחְנ
 .ָאידַאר ןיא) גנַאלק ןוֿפ גנוכַאוש

 .טייקיטרעוורעדנימ .נ ,תֹותיִחְנ

 -יטרעוורעדנימ ,תֹותיִחְּנַה ְּךיִּבֶסַּת --

 .סקעלּפמָאק-סטייק

 -רעביא :ןענעשרַי .י"פ ,(לַחְנִי ,לַחָנ) לֹחָנ
 .(.גרעביא) ןַײז הכוז ;ץיזַאב ןיא ןעמענ

 .ךיז ןשױטטנַא ,הָבָזְכַה לֹחְנ --

 .הלָּפמ ַא ןדַײל ,הֶלָּפַמ לֹחָנ --
 .הלָּפמ ַא ןדַײל ,הָסּובְּת לֹחָנ --
 .גיז ַא ןטלַאהּפָא ,ןֹוחָצַנ לֹחָנ --

 ןזָאל :ץיזַאב ןיא ןבעגרעביא ,לָחַנ --

 וצ הּכלמ-ןעניב ןצעוַאב :השורי ןיא

 .םרַאװש ַא ןֿפַאש

 ןוָאל :ץיזַאב ןיא ןבעגרעביא ,לָחְנַה --
 .ןבעג :ןעגנַאלרעד :השורי ןיא

 -יא :ץיזַאב ןיא ןרעוו ןבעגעג ,לֵחְנִה --
 ,השורי ןיא ןרעוװ טזָאלעגרעב

 -ַאב :ןדָאב ףיוא ךיז ןצעזַאב ,לַחַנְתַה =

 .לייט ןקירעהעגוצ ץיזַאב ןיא ןעמוק

 ךיז טליֿפ) רעגעלעג-ךַײט :לכַײט .ז ,לֵחַנ
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 -ןַײּפש רַאֿפ .צַאב (טַײצנגער ןיא ןָא

 .עסַאמ

 רענ) ל"חַנ וצ רעקירעהעגנָא .ז ,יאֵלֲחַנ
 ,(ל"הצ ןיא .םֵחֹול יִצּולֲח

 ,לכַײט :השורי :ץיזַאב :טוג .ג ,הָלְחַנ

 -לַא ַאלליצַאטָאמ לגױֿפגניז .ת ,יִלֵאיִלֲחַנ
 .ַאב

 -עג :ךיז ןטסיירט .ע"פ ,םֵחָּנִה (םֵחַנ)
 -ענ המקנ :ןרעױדַאב :ןרעוו טסיירט

 .ןעמ

 .ןטסיירט ,םָחַנ --

 תבש ןטשרע ןרַאֿפ .צַאב ,ּומֲחַנ תַּבַׁש --
 .בָאב העשִּת ךָאנ

 .ןרעוו טסיירטעג ,םֹוחָנ --

 יַאב ;ןרעװ טסיירטעג ,םֵחַּנִה ,םֵחַנְתִה --

 .המקנ ןעמענ ; ןרעיוד

 -ַאב ;רעױדַאב :המחנ :טסיירט .ז ,םַחֹנ

 .רעגַאב-המקנ :גנורעיוד

 ת ,הָמָחָ
 .רענייש

 :רעסיז :רעביל :;רענַײֿפ

 -ניסיז ;רעקניביל :רעקנינַײֿפ .ת ,ןֹודָמֲחַנ
 .רעקנינייש :רעק

 -נייש :טייקביל ;טײקנַײֿפ .נ ,תֹודָמְחָנ
 .טייקסיז :טייק

 ,גנוזיילסיוא :טסיירט .נ ,הָמָחָנ

 .טָאג רַאֿפ .צַאב ,תֹומָחָנ לַעַּב -

 .םוקנָא ס'חישמ ןוֿפ גָאט ,הָמָּחִּנַה םֹוי --

 .ןעגנוטסיירט ;ס'המחנ .ר"נ ,אָתָמֲחָנ

 ןביז יד רַאֿפ .צַאב ,אָתָמֲחַנַד עַבׁש --
 -שאר ןוא בָאב העשִּת ןשיווצ םיתבש

 .הנשה

 -עג :רענערָאװעג טריטסענמַא .ע'פ ,ןַחַנ

 ,ןֹנֶח עז .רענערָאװעג טשטנעב

 ׁשֶחָנ -- יאֵלְחַנ

 .רימ .ג"מ ,ֹונְחַנ

 ;רעטלַײארעביא :רעקילַײא .ת ,וָּתְחַנ
 .טולּפ

 -טרָאװ ןיא) ּפָארט :קורד .ז ,ץֵחַנ
 -עג :טײקילַײא :טייקלענש :(גנַאלק
 .טייקדניווש

 :ןשטעווק :ןקירד .עפ ,(ץֵחְגִי ,ץֵחָנ) ץֹחָנ
 .ןלַײא

 ןרעװ :טלַײאעגרעטנוא ןרעוו ,ץֵחָּנִה --

 .קילַײא

 ;ּפָארט ןלעטש :;ןלַײא ;ןקידד ,ץֵתַנ --
 .ןענָאטַאב

 טנָאטַאב :ןרעװ טלַײאעגוצ ,ץֹוחָנ --
 .ןרעוו

 .ןענָאטַאב :ןגָאױצ : ןלַײאוצ ,ץֵחְנַה --

 .י"פ .ןעּפָארכ .ע"פ ,(רַחְנִי ,רֵחָנ) רֹחְנ
 .ןכעטשרעד

 רעסעמ ַא טימ ןרעוו ןכָאטשרעד ,רֵחָּנִה -
 .זדלַאה ןיא

 .ןעּפָארכ ,רֵחַנ --

 ,רֹרָח עז .ןרעוװ טנקורטעגסיוא .ע'פ ,רָחָנ

 ישינעּפָארכ ;גנוּפָארכ .נ ,הָרְחַנ .ז ,רַחַנ

 .רעּפָארכ .ז .ןֶרֲחַנ

 ' + טיט

 -יטרַאֿפ עקידנעטשלוֿפ ,הָצְרֲחַנְו הֶלָּכ --
 -דנע :לייטרוא רעקיטליגדנע :גנוקיל
 .ןיר-רזג רעקיטליג

 .רענעדײשטנַא .ת ,ץ'ְרֲח

 .ןֿפערט : ןרעװשַאב :ןרעביוצ .י"ועפ ,ׁשֶחַנ

 ;גנורעװשַאב :;ףושיּכ :רעביוצ .ז ,שִתַנ

 .גנופערט

 :ןײב וצ רעדערוצ :גנַאלש .ז.ׁשֲחֶנ
 .טײקנַארקנגױא



 הֹטָנ - ׁשֶחֶנ

 ַאדנעגעל ,ןֹותָלקַע ׁשֶחֶ יַחיִרְּב ׁשֶחֶנ -
 .גנַאלש ער

 -וצ טָאה סָאװ גנַאלש ,יִנֹומְרַּקַה ׁשֶחָנ --
 :תעדה ץע ןוֿפ ןסע וצ ן'הוח טדערעג
 ,(םילבוקמ ַײב) טסַײג רעזייב רעטשרע

 .רערעװשַאב ; רערעביוצ .ז ,ׁשָחָנ

 ;לַאװ-םערוטש :םערוטש-םי .ז ,לֹוׁשֲחַנ
 .םָארטש רעקיזיר

 .ַאֿפור .ַאגניהנַא ףוע-רעסַאװ .ז ןֹוׁשְחַנ
 רענָאיּפ ;רעטגַאװעג :רעטסַײרד .ת
 .טַאט ןטסַײרד ןיא

 .טײקשירענָאיּפ עטגַאװעג .נ ,תּונֹוׁשֲחַנ

 : רעשירענָאיּפ .ת ,יִנֹוׁשֲחַנ
 .רעטגַאװעג

 ;רעטסַײרד

 ןלַאװ-םערוטש ןבײהֿפױא .י'פ ,לֵׁשְחַנ
 ,םַי ןֿפױא

 עקיזיר ןיא ךיז ןעמרוטשעצ ,לֵׁשְחַנְתִה --
 .סעילַאװכ

 -עגקירוצ :רענענַאטשעגּפָא .ת,לָׁשָחָנ
 .רעקילעטשרעטנוא ;רענענַאטש

 ערעלוגער טשינ ,םיִלָׁשְחַנ םיִלָעְּפ -
 .רעטרעווטַײצ

 -קירוצ :טײקנענַאטשעגּפָא .נ ,תּולָׁשָחַנ
 .טײקנענַאטשעג

 .שעמ : רעּפוק .נ ,תֶׂשֹהָנ

 ,זנָארב ,לֶלָק תֶׁשֹחָנ --

 .רענעשעמ :רענרעּפוק ,ת ,יִּתְׁשָחָנ

 .ךעלטייק-ןטנַאטסערַא .ז"ז ,םִיַּתְׁשחֶנ

 רענרעפוק רעד רַאֿפ .צַאב .ז ,ןֶּתְׁשֶחֶנ
 טכַאמעג טָאה ונבר השמ סָאװ גנַאלש
 .סיב-ןעגנַאלש ןגעק לטימ ַא יו

 .רענרעּפוק .ת ,יָנָּתְׁשֲחְנ

 ; ןדנַאל .ע"פ ,(תַחַי ,תַחְנִי ,תַחָנ) תֹחָנ
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 :ןרערינּפָארַא : ןרעדינ ;ךיז ןזָאלּפָארַא
 .ןעור

 :ןכעטשכרוד ;ןעגנירדנַײרַא ,תֵחָּנִה --

 -עגכרוד ןרעוו :;ךיז ןכערבנעמַאזוצ
 ,ןסיר

 ;ןכַאמ רעקירעדינ :;ןזָאלּפָארַא ,תֵחַנ --
 .ןכַאמ-רעליטש :ןכַײלגסױא

 :ןזָאלּפָארַא :ןקיטכעמרעביא ,תָחְנַה --
 ,ןֿפרַאװּפָארַא :ןזָאלרעטנורַא

 .ץעז ַא ןזָאלּפָארַא ,הָּמִלֲהַמ תַחְנַה --

 -ּפָארַא) לָאמעּב .ז .רעקידנרעגַאל .ת ,תָחָנ
 .(קיזומ ןיא ןָאט ןבלַאה ַא ףיוא זָאל

 .לָאמעב רעטלּפָאד ,םִיַּתָחָנ --

 -עגרַאֿפ ;טיײקיסעמ ;הוולש :ור .נ ,תַחַנ

 :רעדינּפָארַא : טימעג טוג ;האנה :;ןגונ
 .(ץעז ַא) זָאלּפָארַא  גײלֿפױרַא

 .ןגונעגרַאֿפ ;האנה עקרַאטש ,ַחֹור תַחַנ --

 .רעקעב .ז ,םֹוּתְחַנ

 .יירעקעב .ז ,רָמֹוּתְחַנ

 .עקידנרעגַאל .ת ,םיִּתִחְנ

 -ַאלעג ןוא רעקיאור : רעדילָאס .ז ,ןֵּתְחַנ
 .שטנעמ רענעס

 -עג :טייקיסעמ :טײקדילָאס .נ ,תּונָּתְחַנ
 ,טײקנסַאל

 עשירעטילימ ןוֿפ עליטָאלֿפ .נ ,תֶתָחַנ
 .ךעלֿפיש-סגנודנַאל

 ,טֹּת ,טֵּת ,הֵּמִּת ,טֶא ,הָּטָא ,הָמָנ) הֹטָנ

 -ַּפָא .י"ועפ ,(טָנ ,הֵּטִנ ,טִי ,טִי ,הּטִי

 :ךיז ןגיינ :וצ ןייג ;ךיז ןדנעוּפָא ;ןכַײװ

 -קעד : ןגייב : ןקערטשסיוא : ךיז ןענענ

 ;ןַײז טיירג : ןדנעוו : ןריגוינָאק ; ןריניל

 ןגָאלשֿפױא :ןטײרּפשסױא : ןַײז םיּכסמ

 .(טייקיטכערעג) ןגיײברַאֿפ :(טלעצעג)
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 -סיוא טנעָאנ ןַײז :ןססֹוג ,תּומָל הֹּטָנ -
 ,ןייגוצ

 -עגנָא : ןרעוו טײרּפשעגסױא ,הֵטָּנִה --
 -עג :ןרעװ טעדנעוװעג :ןרעוו טנַאּפש
 .(.מַארג) ןרעוו ןגיוב

 :ןשלעֿפ ;ןגײברַאֿפ :ןדנעװ ,הֵּטֵה -
 ,ןגייבסיוא ;(.מַארג) ןגייב

 .ןרעהוצ ,ןָזא הָּמֵה --

 ,טּפשמ ןשלעֿפ ,טָּפְׁשִמ הֵּטַה --

 ןגױבעגנַײא :ןרעװ טדנעװעג ,הֵּטִה --
 ,ןַײז

 -יוצעגסיוא ;רעטקערטשעגסױא .ת ,יּוטֶנ

 -עגיובעגנַײא ;רעטנַאּפשעגנָא ;רענעג

 רענעגיובעג :;רענעגיױבעגסױא :;רענ

 | .מַארג ,רעטריגוינָאק ,רעטרינילקעד)

 ;רעַײרֿפ- :"ןוֿפ רענייר ,ת ,לֹוׂטָנ
 -ברַאֿפ -- עַבָצ לּוטְנ :לשמל) .רעזָאל-
 ,(רעזָאל

 :רעטצעזרַאֿפ ;רעטצנַאלּפעג .ת יֵעֹוטֶנ

 ,רעטצעזעגנַײרַא

 ,רמֹוש :רעטיה .ז ,רֹוטָנ

 ןעמָאנ :רעטיה-טָאטש ,אָּתְרַק יֵרֹזטָנ --

 עמורפ-שיטַאנַאֿפ רעמילשורי יד ןוֿפ

 .לארׂשי תנידמ טשינ ןענעקרענָא סָאװ

 :רעקידרקֿפה :רעטזָאלרַאֿפ .ת ,ׁׂשּוטָנ
 -ידנעמוקדנַאטשוצ :רענעגױצעגסױרַא
  .רעקידנליּפשּפָא ךיז ;רעק

 .טנַארגימע :טַילָּפ .ז ,ׁשֹוטְנ

 -נעט ;גנוכַײװּפָא ;גנודנעו .נ ;הֵּיַטְנ
 ;גנוגיינ ;גנואיצנָא :גָאלשֿפױא ;ץנעד
 :ץיצַאנילקעד :טייהניווועג :טײקכַאװש
 ,(.מַארג) גנוגייב

 -ּמָארּפעגנָא :רענעדָאלרעביא .ת,ליטָנ
 ,רעט

 בגנולקָאש :;גנובעג :גנומענ .נ ,הָליִטְנ
 ,גנודַײנשּפָא

 .גנושַאוװ-טנעה ,םִיַדָי תַליִטְנ --

 .ץנַאלֿפ רעטצעזרַאֿפ ; ץנַאלֿפגנוי .ז ,ַעיִטָנ

 -רַאֿפ ;גנוצעזרַאֿפ ;גנוצנַאלֿפ .נ ,הָעיֵטְנ

 .ץנַאלֿפגנוי :ץנַאלֿפ רעטצעז

 טימגַאלַאטס רעדָא טיטקַאלַאטס .ז ,ףיִטָנ
 רעקידנעייטש רעדָא רעקידנעגנעה)
 .(סעטָארג ןיא ןּפַאצ-ףירט

 לשטַײב :גנוּפָארט ;גנוֿפירט .נ ,הָפיֵטְנ
 עטֿפירטעג :לרעּפ לרונש ;ןלערק
 .עקסילק

 .ךעלעקסילק עטֿפירטעג ,תֹופיִטָנ --

 טײקנסיברַאֿפ ןוֿפ טיהּפיױא .נ ,הָריטְנ

 .טײקנסיברַאֿפ ;ץרַאה ןיא

 ?גנורקֿפהרַאֿפ ;גנוזָאלרַאֿפ .נ ,הָׁשיִטְנ
 עקירנעגנעהּפָארַא ;גנוקיסעלכַאנרַאֿפ

 ,גייווצ

 ; גנורקֿפהרַאֿפ ;גנוזָאלרַאֿפ .נ ,תּוׁשיִטְנ
 .טײקטרקֿפהרַאֿפ

 ֿביײחמ ;ןגײלֿפױרַא .י"פ ,(לִי ,לַטָנ) לֹטְנ
 :ןעמענ :ןטלַאהרעד :ןעמענוצ :ןַײז

 .ןדַײנשּפָא :ןטױט :ןבײהֿפױא :ןבעג

 -ונעגקעװַא :ןרעװ ןעמּונעג ,לֵּטַּנַה --
 :ןרעװ טרעטַײװרעד :ןרעװ ןעמ
 .ןרעװ ןרױלרַאֿפ

 ןגָארט :ןבײהֿפױא ,לָּטַנ --

 .ןרעוו ןעמונעגקעװַא ,לֹטִנ --

 -םױרַא :;ןֿפרַאװ :;ןגײלֿפױרַא ,לֵּטַה הא

 ,ליִּטַה ,לוט עז .ןֿפרַאװנָא : ןֿפרַאװ

 .קֿפָס ןיא ןלעטש ,קֵּפְס לֵּטַה --

 .ןירוא ןבעגּפָא ,םִיַמ לֵּטַה -

 -ייוו עז .םולש ןלעטשנַײא ,םולָׁש לֵּטַה --

 ,ָטֶד ,לּוט רעט



 תֶדיַנ -- לֹטְנ

 ןֿפרָאװעג ;ןרעװ טגײלעגֿפױרַא ,לֵּטִה --

 -עגנָא :ןרעװ ןֿפרָאװעגֿפױרַא :ןרעװ

 .ןרעװ ןֿפרָאװ

 -רעווש :אׂשמ :טסַאלַאב :טסַאל .ז ,לֵטָנ
 .טייק -

 .טכיוועג-ערַאט ,יִּדְגַנ לטנ =

 .ּפעש :טרָאװק .נ ,הָלָטַנ

 -נַײא :ןצנַאלֿפ .ייפ ,(עַּטִי ,עַטָנ) עֹטָנ
 -ֿפױא :ןצעזרַאֿפ ;ןצנַאלֿפרַאֿפ :ןצנַאלֿפ
 .ןלעטש

 טצעזרַאֿפ ;ןרעװ טצנַאלֿפרַאֿפ ,ַעַטָּנִה --
 .ןרעוו

 ,גנוצנַאלֿפ : ץנַאלֿפגנוי ; ץנַאלֿפ .ז ,עַטָנ

 .רָאטַאטנַאלּפ :רעצנַאלֿפ .ז ,עַּטַנ

 :רעטגָאלקעגנָא :רעטקידלושַאב .ז ,ןֲעַטִנ
 .רענעדָאלעגנָא

 -ּפָארַא ;ןֿפירט .עיפ ,(ףִֹי ,ףַטָנ) ףֹטָנ
 .ןעּפָארטּפָארַא : ןעּפָארט :ןפירט

 .סנּפָארט טימ ןרעוו טליֿפעגנָא ,ףֹוּטִה --

 ,ןעּפָארטּפָארַא : ןעּפָארט ,ףֵּטַנ --

 :ןעניר :ןעּפָארט :ןסיגסיוא ,ףֵּטַה --

 .ןרעהוצ ןזָאל :ןענשרַד : ןקידערּפ

 .ןּפָארט .ז ,ףָמַנ

 .עציווישז עשיטַאמָארַא .ז ,ףָטָנ

 .ז ,ףֶָנ
 ,לגנעה

 -ַאב ;ןטיה .י"פ ,(רֹשָנְי ,רֹטִי ,רֵטָנ) רֹטָנ
 ןןַײז ןסיברַאֿפ :סַאה ןגָארט :ןכַאװ

 ןיא בױרטנַײװ רעטשרעטנוא

 .רעקידנגָארטסַאה .ת ,יֵגָרְטַנ

 ,תוֿביּת-ישאר ןיא גנובַײרש .ז ,קֹורְטִנ

 ,תוביּת-ישאר ןיא ןבַײרש .י'פ ,קֶרָטַנ
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 -ישאר ןיא ןרעװ ןבירשעג ,קֵרָׂטְנ -
 ,תוֿביּת

 -יא ;ןזָאלרַאֿפ .ייפ ,(ׁשֹטִי ,ׁשֵטָנ) ׁשֹטָנ
 -רעד :ןזָאל ;ןקיסעלכַאנרַאֿפ ;ןזָאלרעב
 ;ןעמוקדנַאטשוצ !ןטײרּפשסױא ;ןביול
 .ןעמוקרָאֿפ

 ןטײרּפשסױא ; ןרעוו טזָאלרַאֿפ ,ׁשֵטָּנִה --
 .ןעמוקרָאֿפ ;ןעמוקדנַאטשוצ : ךיז

 ןרעוו טזָאלעג :ןרעװ טזָאלרַאֿפ ,ׁשֹוּטָנ --
 .ןרעו טזָאלעגרעביא :רקֿפה ףיוא

 ,רקֿפה ףיוא ןרעוו טזָאלעג ,ׁשֵּטַנְתַה --

 .זָאלרעביא .ז ,ׁשָטָנ

 .גָאלק : ןייוועג .ז ,יִנ

 .חיר :טַאמָארַא .ז ,איִנ

 .רעבעצ .ז,בָאיִנ

 -ךַארּפש :טקעלַאיד ;קורדסױא .ז ,ביֵנ
 ,טכורֿפ :ןָאצֿפלָאװ ;טייקכעלמיטנגייא

 ;קורדסױא :;טקעלַאיד :גנודער .נ ,הָביֵנ
 .גנוגָארט-טכורֿפ

 -נגיײא-ךַארּפש ןוֿפ ןָאקיסקעל .ז ,ןֹוביִנ
 ,ןטייקכעלמיט

 ,לטניּפ ריר :גנוגעװַאב .ז ,דיָנ

 ,רעקידנרעדנַאװ :רעכעלגעװַאב .ת ;דּיַנ

 -מורַא ;רעקידנרעדנַאװ :רעלגָאװ .ת ,דִיָנ
 ,רעקידנעקנָאלב

 ,םוטנגייא ךעלגעווַאב ,יִדָיָנִּד יֵסְכִנ --

 -יג עכעלגעווַאבמוא ,ִרָיָנ אָלָּד יֵסְכִנ -
 .רעט

 ,לטניּפ ; ריר : טסעשז :גנוגעווַאב .נ ,הָדיָנ

 .עגַארֿפ עטלדנַאהַאב .ז ,ןֹודיִנ

 ,גנורעדנַאװ ;טײקכעלגעװַאב .נ ,תֹודָּיַנ

 ,לָארטַאּפ .נ ,תֶדֵּיַנ
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 .לוָאט : ןָאטרַאק .נ ,תֶרֹויָנ

 .רענערָאװעג טזַײּפשַאב .ת ,ןֹוּזיִנ

 .רענעֿפָארטעג .ת ,קֹוּזיִנ

 .(רעכעלגעווַאב טשינ) רעטסעֿפ .ת ,החֵּיַנ

 ןַײז לָאז :טוג .פ"הת ,אָחיִנ

 ."ןיא םעװקַאב זיא סָאד ,יִּב אָחיִנ --

 : ; .קיטכיר זיא סָאד ,אָחיֵנְה ,אָחיִנ אָה --
 -ָאלשרַאֿפ ;טײקטלמירדרַאֿפ .נ ,תּונָמִיַנ :

 ורּפָא :ור .נ ,הָחָיְנ ,הָחיֵנ

 | -עג רעמענעגנָא ,ַחֹוחיִנ ַחיִר .ז ַחֹוחיִנ

 .חיר רעקידנקיווקרעד : ךור

 -ידעקעמש ;רעשיטַאמָארַא .ת ,יִחֹוחיִנ

 .חיר ןטוג טימ ;רעק

 :טיײקליטש :החונמ ;ורּפָא .נ ,אָתּוחיִנ

 .טייקיד'הוולש

 .טייקיאור ןיא ;החונמ ןיא ,אָתֹוחיִנְּב --

 .ץנַאלֿפ-ָאגידניא .ז ,ליֵנ
 .רעקידנֿפָאלש :רעקידנעלמירד .ת ,םיִנ

 .רָאה :םעדָאּפ .נ ,אָמיִנ

 .רָאה ַא לֿפיװ ,הָמיִנ אֹלְמַּכ -

 --רעסַאװ ןיד :עקווַאיּפ ,םִיַמ לָׁש הָמיֵנ -
 .למרעוו

 ;גנַאלק :ענורטס :רָאה : םערָאֿפ .נ ,הָמיִנ
 .ןָאט

 םעדעֿפ עלַא טימ ,ֹוׁשּפַנ יֵמיִנ לָכְּב --
 .המשנ ןַײז ןוֿפ

 .עלעגעז ןיד ,הָמיִנ"רֹוּפַמ --

 -ֿפעה :ץרא-ךרד :רעגייטש .ז ,םּומיִנ

 .טעקיטע :טייקנגיוצרעד טוג :טייקכעל

 -טוג :רעכעלֿפעה .ז ,םיִסּומיִנ לַעַּב --
 .רענעגיוצרעד

 .רעכעלפעה .ת ,יִסּומיִנ

 ריָנ -- תֶהֹויְ

 .טײקכעלֿפעה .נ ,תֹויָסּומיִנ

 .הביס :גנוריױוװיטָאמ ; וויטָאמ .ז ,קֹוּמיִנ

 -יד-רָאה ,רעקישטניד ,רעקניניד .ת ,יָמיִנ
 .(לרער ,עדנָאס ,ךיולש) רענ

 .טײקשירַאליּפַאק .נ ,תֹויָמיִנ

 -עּפ :רעלמירד ;רעּפַאכ-למירד .ז ,ןָמָיַנ
 .רעפ

 .טײקנֿפ

 .רענעֿפָאלשרַאֿפ .ת ,יָנָמְיַנ

 .לקינייארוא ;לקיניײא ;סקּוװכָאנ .ז ,ןיִנ |

 -כַײל ;רעקיסַאּפ :רעמעװקַאב .ת ,ַחֹוניִנ

 .רעמענעגנָא :רעט

 ,גנונירטנַא ; גנוֿפױלטנַא .נ ,הָסיִנ

 -עטשנעמַאזוצ ;גנורילומרָאֿפ .ת ,ַחֹוּסיִנ |

 .טסקעט ַא ןוֿפ גנול

 -ַאק ןשידִיי ןוֿפ שדוח רעטעביז .ז ,ןֶסיִנ

 .יַאמ -- לירּפַא ךרעב ,רַאדנעל

 .(סיּפערק) למילבייַאמ .נ ,תיִנְסיֵנ

 .ץָאר :עמגעלֿפ .ז ןַעיִנ

 .ריר ;גנוגעװַאב .נ ,הָעיֵנ

 .טייקיאעֿפ-סגנוגעווַאב .נ ,תֹועיִנ

 רַאֿפ .צַאב : עלעֿפוע :עלעבַײט .ז ,לּוּפיִנ
 .(טקעזניא) רעגנירּפש-דלעֿפ

 .סָאװטע ;סָאװ-סעּפע :קנוֿפ .ז ,ץֹוציִנ

 .םָארטש-טײקיסילֿפ .ז ,קֹוציִנ

 .טנעמוקָאד :ריּפַאּפ .ז ,רָיָנ

 ,ריּפַאּפ-זָאלג ,תיִכּוכְז רֶיָנ -

 .ריּפַאּפ-שעל ,ָּפֹוס רֶיָנ --

 :עיצַאגילבָא ; ריּפַאּפ -טרעוו יְךֶרֶע רֶיָנ -

 .ריּפַאּפיּפָאק :עקלַאק ,םָחָּפ רֶיָנ --



 ַחֹכָנ = הָיְנ

 .ריּפַאּפ-לגרעמש ,ריִמָׁש רַיָנ --

 ,ריּפַאּפ לקיטש ,רֶיָנ תַּסִּפ --

 :ןעװעשטרָאקסױא .י"פ ,(ריִגָי ,רָנ) ריִנ
 .עװעּפָארק ןסַײרסױא

 -רַאֿפ :דלעֿפ טעװעשטרָאקעגסיוא .ז ,ריָנ
 רעכעלטַאטש :טכיל :דלעֿפ טרעקַא .

 .לוטשבעוו ףיוא םַאר-עטעק :טכַארּפ

 ןוֿפ טֿפעשעג :טֿפעשעג-ריּפַאּפ .נ ,הָיְרְיְנ

 .ןלַאירעטַאמ-ביירש

 .רעכעלנע-ריּפַאּפ .ת ,יָרְיָנ

 .(עקימולב) ץנַאלֿפיַאיֿפלָאדיר .נ ,תיִריִנ

 .לוָאט : ןָאטרַאק .נ ,תֶרֵיְנ

 יטסירעֿפַא : רעגורטַאב :רעלדניווש .ז ,ְּדָנ

 :ןרעװ ןסױטשרַאֿפ .ע"פ ,אֵכָּנִה (אָּכַג)

 .ןרעוו ןבירטרַאֿפ

 .רעקיטעמוא :רענעגָאלשעגרעדינ .ת ,אֵכָנ

 -עד :טײקנעגָאלשעגרעדינ .ר"ז ,םיִאָכְנ

 ,רעיורט ;עיסערּפ

 .ץריוועג .נ ,תֹאֹכָנ

 ,ייזומ ,(תֹוכָנ תיֵּב) תאֹכְנ תיֵּב --

 .רעבושח :רעטצעשעג .ת ,דָּבֶכִנ

 .לקינייא ,(הֶדָכָנ .נ) .ז ,דָכָנ

 רעדָא ןוז סרעדורב ,(תיִנָּדְכִנ .נ) .ז ,ןְדְכַנ

 ,ןוז סרעטסעווש

 -ַאב :ןרעװ ןגָאלשעג .ע"פ ,הֵכָּנִה (הֹכָנ)

 ,ּפַאלק ַא ןעמוק

 -סיד ;ןגָאלשּפָא :ןענכערּפָארַא ,הָּכַנ --
 .ןריטנָאק

 -עגּפָא :ןרעװ טנכערעגּפָארַא ,הֹּכָנ --
 :ןרעװ טריטנָאקסיד :ןרעװ ןגָאלש
 .ןרעוװ ןגָאלשעצ

500 , 

 ;ןטױט ;ןגָאלשרעד ;ןגָאלש ,הֵּכַה --

 .ןטכינרַאֿפ ;ןדרָאמ

 ;סעילַאװכ .ןבײהֿפױא ,םיִּלַנ הֵּכַה --
 ןקרַאטש ַא ןבָאה :ןכליהּפָא קרַאטש

 ,גנַאלקּפָא

 .ָאװַארב ןשטַאּפ ,ףַּכ הֵּכַה --

 .ןדערַאב ,ןֹוׁשָלַּב הֵּכַה --
 ןגָאלשרעד :ןרעװ ןגָאלשעג ,הֵּכָה --

 טעדרָאמרעד :ןרעװ טיוטעג :ןרעװ

 .ןרעוו טעטכינרַאֿפ :ןרעוו

 .דילַאװניא .ז ,הָכָנ

 .ןַאגילוכ :רעגעלש .ז ,הָכֵנ

 ,תוטשּפ ;טיײקכעלרע .נ ,הָחכָנ ,הָחֹוכְנ

 "סיד :גנואיצּפָא ;גנונכערּפָארַא .ז ,יּוּכִנ
 .טנָאק

 -עג ; רעקיטֿפַאהרָאװ :רעקיטכיר .ת ,ןֹוכָנ

 ,רעטיירג :רעקירעה

 ,רָאלק :רעכיז .פ"הת ,ןֹוכָנ לָא -)

 ;טכערעג ; ךעלרע : קיטכיר .פ"הת ,הָנֹוכְנ
 .קיטכירֿפױא

 -רע :טייקידתמא ;טייקטיירג .נ ,תּונֹוכְנ

 ,טייקיטכיר :טייקכעל

 .ןזָארגדליװ ןוֿפ גנוקינײרּפָא .ז ,ׁשּוּכִנ

 ,ץַאש ;ייזומ .ז ,תֹוכָנ תיֵּב (תֹוכָנ)

 ,טַײקשידילַאװניא .נ ,תּוכָנ

 .רעטשיֹוטטנַא .ת ,בֶזְכִנ

 ,רעביאנגעקטנַא :ןגעקטנַא .פ"הת ,חַכֹנ

 -ענ :בילוצ :ןגעקטנַא ךַײלג ,חַכֹנָל --
 ,טכַארטַאב ןיא קידנעמ

 ,דנזעװנָא ןַײז .ע"פ ,(חַּכָנִי ,חַכָנ) ַחֹכְנ

 ,רעטכערעג : רעכעלטנרָא .ת ,ַחֹכָנ
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 :רעטּפוטשרַאֿפ ;רענעגײלעגּפָא .ת ,דָחֶכַנ
 .רענעסיױטשרַאֿפ

 ,טײקידנזעװנָא .נ,תּוחְכָנ

 -נזעװנָא : רעקידרעביאנגעקטנַא .ת ,יִחָכָנ
 .רעקיטציא :רעקיד

 ;גנואיצּפָא ;גנונכערּפָארצ .ז ,ןֹויָּכִנ
 .גנוריטנָאקסיד

 יד :גנולצרָאװסיוא-טיורקמוא .ז ןׁשיִכָנ
 ,טיורקמוא ןעלצרָאװּוצסױא טַײצ

 :ןוט וצ סטכעלש ןרינַאלּפ .ע"פ ,לֵּכַנ
 -רַאֿפ ; ןוט וצ סטכעלש ןצעמע ןטכַארט
 .עגירטניא ןטכַארט

 .ןַאלּפ ןזייב ןטכַארטרַאּפ לֵּכַנְתֶה =

 .טייהניימעג :טיײקשירעגירטַאב .ז ,לָכֵנ

 *ןעיירענייוװש ,ריז ,םיִלּולְכַנ יז ,לּולְכַ

 .סעגירטניא

 .טײקשיטנַאגירטניא .נ ,תּויִלּולְכַנ
 .רעטמעטרַאֿפ : רענערױלרַאֿפ .ת ,םֶלְכָנ

 ,טנַאגירטניא .ז ,ןֶלֶכַנ

 :םוטנגייא .ז ,סָכָנ

 .ךַאז ערעַײט

 -רַאֿפ-ןדָאב רעַײרֿפ ,ןיִרֹח יֵנְּב םיִסָכְנ --
 ןוֿפ ץיזַאב ןיא ןוא ןדלוש ןָא) געמ
 ,(רעמיטנגייא

 רעטקידלושרַאֿפ ,םיִדָּבִעַׁשְמ םיִסָכָנ --
 ןסיוו םענָא טֿפױקרַאֿפ) געמרַאֿפ- ןדָאב
 -עג זיא'ס ןמעוו וצ רָאטידערק םענוֿפ
 .(דומלּת ןטיול ,טנוּכשַמרַאֿפ ןעוו

 .ןגעמרַאֿפ ךעלגעוַאב ,יִדָיָנָד יֵסָכִנ --

 -יג עכעלגעווַאבמוא ,יִדָיָנ אָלְּד יֵסָכִנ -
 .רעס

 וצ רעהעג סָאװ םוטנגייא ,נֹולְמ יֵסָכִנ --
 ןטסנידרַאֿפ סעמעוו ןוֿפ ןוא יורֿפ רעד

 .ןסינעג ןעק ןַאמ רעד

 :ץיױַאב :ןגעמרַאֿפ

 ךנ = שש 2 1 עי בע עא וי

 יד סָאװ םוטנגייא ,לֶזְרַּב ןאֹצ יִסְּכִנ --
 רַאֿפ ןוא ךיז טימ טכַארבעג טָאה ױרֿפ

 -רַאּפ זיא ןַאמ רעד טײקצנַאג סעמעוו

 יַאק ןטסעֿפ רַאֿפ .צַאב :ךעלטרָאװטנַא

 .לַאטיּפ

 .ןרעוו טמערָארַאֿפ ,םיִסָכְנִמ דֹרָי -

 .ןטכַאלש : ןטכעש .י"פ ,סֹּכָנְי ,סֵכָנ) סֹכָנ

 :רעקידנצכעל :רעקידנעקנעב .ת ,ףֶסֶכְנ
 -עג :רעטקנעבעגסױא :;רעקידנרעגַאב
 .רעטרעגַאב ;רעטצכעל

 .לֿפונ-הלוח ;קיטּפעליּפע .ז ,הָּפָכִנ

 .עקילַאֿפס : עיסּפעליּפע .נ ,תֹופָכָנ

 ;רערעמרַאֿפ ; רָאטַאקילּפיטלומ .ז ,לָּפֶכִנ
 .(ןובשח) רעלּֿפַּכ

 .רעשיטסַאלע :רעמַאזגיוב .ת ,ףֶּפְכִנ

 -רעד ;ןרעװ ןעעזעג .ע"פ ,רֵכָּנִה (רֹכָנ)
 -סיוא ;קידװעעזנָא ןַײז :ןרעװ טנעק
 .ךיז ןענעקַאב :ךיז ןבעג

 -רַאֿפ :ןדיישרעטנוא :ןענעקרעד ,רֵּכַנ --

 -יא ;ןענעקיילרַאֿפ :ןרעװ טדמערפ
 .ןרעֿפילסױא ;ןבעגרעב

 :ןרעװ טנעקרעד ,רֹוּכִנ --
 .רעדמערֿפ ַא רַאֿפ ןרעוו

 טכַארטַאב

 -עקרעד :ןענעקַאב :ןענעקלענָא ,רֵּכַה --

 ;ךיז ןגַײצרעביא ;ןריגעליווירּפ :ןענ
 .ןסייוו : ןענָאק

 .רַאבקנַאד ןַײז ,הָבֹוט רֵּכַה --

 .ןריגעליוװירּפ ,הָבֹוטְל רֵּכַה --

 "עוו טנעקַאב :ןרעװ טנעקרענָא ,רֵּכִה --

 .ןרעװ טנעקרעד :ןר

 -סַאמרַאֿפ :ךיז ןענעקײלרַאֿפ ,רֵּכַנְתִַה -

 ןכַאמ ךיז ;לעטשנָא ןכַאמ ;ךיז ןריק
 ךיז ןזָאל ;ךיז ןוַײװסױרַא :דמערֿפ

 ןענעקרעד



 רּוַּמִנ -- רָּכִנ

 :רעקידנטַײדַאב ;רעקידװעעזנָא .ת ,רָּכִנ
 ,רעכעלנעקרעד ;רעסיורג

 .טייקדמערֿפ .ז ,רָכָג

 ,דמערֿפ רעד ןיא .פ"הת ,רָכָּנַּב --

 ;טױג :ךָארב :קילגמוא .ז ,רָכֹג ,רָכָנ
 ,טייקדמערפ

 ;רעשיקלָאֿפ-רמערֿפ : רעדמערֿפ .ת ,יִרָכָנ
 .רעשילרעטסיוא

 -דמערֿפ :עדמערֿפ ,תיִרָכָנ ,הָּיִרְכָנ --
 .עשיקלָאֿפ

 .לטייש :קורַאּפ ,תיִרָכָנ הָאַּפ --

 -לָאֿפ-דמערֿפ :טײקדמערֿפ .נ ,תֹויְרָכָנ
 .טייקשיק

 -סיוא ;ןוָארגדליװ ןסַײרסױא .י"פ ,ׁשַּכַנ
 ,טיורקמוא ןסַײר

 ,ןזָארגדליװ) ןסירעגסיוא ןרעוו ,ׁשֹּכָנ --
 ,(טיורקמוא

 .ןכעטש : ןסַײב :ןּפַאלק :ןגָאלש ,ׁשַּכַה --

 .ןרעוו ןכָאטשעג :ןרעו ןסיבעג ;ׁשֵּכֶה --

 -רליוו) ןרעװ ןסירעגסיוא ׁשַּכַנְתַה --
 .(טיורקמוא ,ןוָארג

 ;רעקיצרַאהטוג ; רעטצרַאהַאב .ת ,בָּבְלִנ
 ,רענַײֿפ :רעביל :רעקידנריר

 ,ןקידנערַאֿפ .י'פ ,הָלְנֲה (הֹלָנ)
 -יטסַאיװטנע ;רעטרעטסַײגַאב .ת ,בֶהלִנ

 ,רעש

 :רעקידנטײלגַאב :רעטײלגַאב .ת ,הָוְלִנ

 .רעקירעהעגוצ ;רעקידנריטסיסַא

 -ּפָא : רעטמורקעגסיוא ;רעמורק .ת ,זֹולְנ

 ןופ רעקידנעײגּפָארַא ; רעקידנכַײװ

 ,געוו ןכַײלג

 .געוו ןכַײלג ןוֿפ גנוכַײװּפָא .נ ,הָזיִלְנ
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 :רעטעּפשעגּפָא :רעכעלרעכעל .ת ,גַעְלִנ
 .רעשיטָאּפש

 -עטעּפשּפָא :טייקכעלרעכעל .נ ,תֹונָעְלִנ
 ,ייר

 -עג :רענערָאװעג טלמירדטנַא .י"ועפ ,םָנ

 .םֹונ עז .רענערָאװעג טגָאזעג

 -ַּפָא ;רעטֿפַאהלקע :רעקיטסעל .ת ,סָאָמִנ
 ,רעקידנסיוטש

 -מעש : רעקירעדינ :רעניימעג .ת ,הָזְבִמֶנ

 ,רעלוֿפ

 .רעטלַײארעביא ; רעקילַײא .ת ,רָהָמָנ

 -נָא ןוא רערעטיב רעד רָהֶמִּנַהְו רַּמַה --

 .(א"א דנַײֿפ ,הרזג) רעקידנֿפױל

 :טייקידניװשעג ;טײקילַײא .נ ,תֹורָהְמִנ

 .טײקטלַײאעגרעביא

 -סיוא ;רעקידנעײגרעדנַאנוֿפ ךיז .ת ,נֹזמָנ

 .רעקידנֿפמעד

 ,ַתֹומ עז .רענערָאװעג ךייוו .ע"פ ,ַחֹוּמִנ

 .רעקירעדינ .ת ,ְּךֹומָנ

 .רענעדײשַאב ,ַחֹור ְּךֹומְנ -

 .קורד רעקירעדינ ,ְךֹומָנ ץֵחַל --

 .רעטלמעג .ת ,לֹוּמִנ

 -כעלֿפעה :ץרא-ךרד :רעגייטש .ז ,סּוּמִנ

 .טעקיטפ :טייקנגיוצרעד-טוג :טייק

 .רעכעלֿפעה .ת ,יָסֹוּמִנ

 .רעקירעדינ .ת ,ְּךֹומָנ

 .גנוריױויטָאמ ;הביס ;וויטָאמ .ז ,קֹּוּמִנ

 -רעדנַאנוֿפ ךיז :רעקידנעייגעצ .ת ,קֹוֹמִנ

 .רעקידנעייג

 .ז ,רּוּמִנ

 ,טייק

 -טֿפַײרטשעג :טײקטקעלֿפעג



 רַּמַנ -- ׁשֹומָנ 503

 -יּפע :רעכַאװש :רעקירעבַאלש .ת ,ׁשֹומָנ
 .(.גרעביא) ןָאג

 -ילבעגטצעל ןוֿפ בַײלקֿפױא ,תֹוׁשּומָנ --
 ןענָאגיּפע !;דלעֿפ ןיא ןעגנַאז ענעב
 ,(.גרעביא)

 .טעכיוא ;ךיוא .ח"מ ,יִּמַנ

 -קריוו !ױזַא סע זיא ךָאד ,יִּמַנ יֵכָה יִה --
 !ױזַא ךעל

 .ייגעצ ;ײגרעדנַאנוֿפ .נ ,הָניֵמְנ

 ,(היַח-ביור) ענוק .נ ,הָּיִמְנ

 .טייקירעדינ 8 ,תּוכיֵמְנ

 ,גנאַײט :גנואייגעצ !ייגעצ .נ ,הָסיֵמָנ

 ;ןכַאמ רעקירעדינ .י'פ ,ְךֵמְנַה (ּךֹמָנ)
 -עלקרַאֿפ ;ןרעדינּפָארַא :;ןזָאלּפָארַא
 ,ןרענ

 -עגּפָארַא :ןרעװ רעקירעדינ ,ְּךֵמָנֶה --
 .ןרעוו טזָאל

 .ןזָאלּפָארַא :ןכַאמ רעקירעדינ ;ְךֵּמַנ --

 :רעקירעדינ ןרעװ טכַאמעג ,ְךֹוּמִנ --
 .ןרעװ טזָאלעגּפָארַא

 -רעד :רעקירעדינ ךיז ןכַאמ ,ְךֵּמַנְתַה --
 .ךיז ןקירעדינ

 .טייקירעדינ .ז ,ְךֶמֹנ

 -ַא לסיבַא :רעכעלקירעדינ .ת ,ְּךֵמְכַמְנ
 .רעטזָאלעגּפָאר

 -מַאד :טרָאּפ ,(םיִלֵמְנ 'ר) .ז ,לֵמָנ ,לֶמָנ
 | .עיצַאטס-רעֿפ

 ,עקשזַארומ ,(םיִלָמְנ 'ּר) .נ ,הָלָמְנ
 .רעקיטרַא-עקשזַארומ .ת ,יָלָמֶנ

 .רעקיד'הצילמ ; רעשירָאטער .ת ,ץֶלֶמַנ

 םוצ ןעמוקעג ןענעז ,ּורָמַנְו ּונְמִנ (הָנָמִנ)
 .סולשַאב ןקיטליגדנע

  .?למערד ;למירד .ז ,םּונָמִנ

 ,ןעלמירד .ע"פ ,םַנְמַנ

 .למירד ַא ןּפַאכ : ךיז ןגיילוצ ,םָנְמַנְתִה --

 .רעֿפעּפ ;רעלמירד .ז ,ןָמָנְמַנ

 .למירד רעצרוק .נ ,תָמֹנמִנ

 .רעכעלגעממוא :רענעטלַאהעגּפָא .ת ,עָנְמִנ

 .רעלאער טשינ ,תּואיִצְּמַה עֶנְמִנ --

 -געממוא : טײקנטלַאהעגּפָא .נ ,תועָנְמִנ
 .טייקכעל

 -רעל :ןרעינַאמ עטוג ןענרעל .ייפ ,סֵּמַנ

 .ץרא-ךרד ןענ

 עטוג ןבָאה :ןגיוצרעד טוג ןַײז ,סֹּמִנ -
 .ןרעינַאמ

 -נַאגעצ ;רענערָאװעג טזָאלעצ .ע"פ ,סֵמָנ

 ,סֹסֶמ עז .רענערָאװעג ןעג

 -ידנעייגעצ :רעקידנזָאלעצ ךיז .ת ,סֵמָנ
 .רעק

 .גנואַײט ;גנואייגעצ :ייגעצ .נ ,הֶּסָמְנ

 :רעקידנעַײז : רעקידנריטסיזקע .ת ,אָצְמִנ
 ,רעקינַארַאֿפ

 .ריֿפסױא רעד ןענַאד ןוֿפ ,-ֵׁש אָצְמִנ --

 -סיוקע רעד ןיא :;קינַארַאֿפ ,אָצְמִנָּב --
 װ .ץנעט

 .ןדנירגַאב :ןריזַאב ;ןריװיטָאמ .ייּפ .קֵּמַנ

 "עוו טריזַאב :ןרעװ טריוװיטָאמ ,קֹוּמִנ --

 .ןרעו טעדנירגַאב :ןר

 .ץַאלּפ רעקידנלױֿפ .ז ,קָמָנ

 עז .רענערָאװעג טלױֿפרַאֿפ .ע"פ ,קַמָנ

 | .קקָמ
 -רַאֿפ :רענערָאװעג טרעדנעעג .ע"פ ,רַמָנ

 ,רּומ עז .רענערָאװעג טרעדנע

 -יירטש ןיא ןענכייצ :ןריטקנוּפ .י"פ ,רֵּמַנ

 .ןקעלֿפ עקיברַאֿפ ןיא ןרימרָאֿפ ;ןֿפ



 טֹוּסִנ - רַּמַנ

 טנכייצעג :ןרעװ טריטקנוּפ ,רֹוּמָנ --
 ןרעוו טרימרָאֿפ ;ןֿפַײרטש ןיא ןרעוו
 .ןקעלֿפ עקיברַאֿפ ןיא

 עקיברַאֿפ ןיא ךיז ןרימרָאֿפ רֵּמַנְתַה --

 .ןקעלֿפ

 .ערעטנַאּפ :רעגיט .ז ,רֵמָנ

 .רעשירעגיט : רעכעלנע-רעגיט .תייֵרָמְנ

 -עגסיוא ;רעטסעֿפ :רעקרַאטש .ת,ץֶרָמֶנ

 .רעשירָאגעטַאק :רענעכָארּפש

 .שירָאגעטַאק ,תֹוצָרְמִנ --

 .עלעקנערּפש-רעמוז .ז ,ׁשָמָנ

 -רעמוז טימ ןעלקנערּפשַאב .ייפ ,ׁשָּמַנ
 .ךעלעקנערּפש

 .ןרעװ טלקנערּפשַאב ,ׁשֹוַּמִנ --

 ,לּכֹׂשַה-רסומ ; לשמנ .ז ,לׁשְמִנ

 -נַאּפשעגנָא :רענעגיוצעגסיוא .ת יהָּתְמִנ

 .רעקיאעפ-יצסיוא ; רעט

 -יסַאּפ :רעטכַײל :רעמעװקַאב .ת ,ַחֹוּנָנ
 .רעמענעגנָא ;רעק

 .רענעסקַאוועצ :רענעגנַאגעגֿפױא .ת ,ןֹוּבִב

 .רעטלקָאשעג ;רעטלסיירטעג .ת !ַעֹוּנִנ

 :רעקניניילק .ת .טוּפיליל ;קילרַאק .ז ,םָּנַנ

 .רעקירעדינ

 .רעקניניילק ;רעקניציּפ .ת ,יִסָּנַנ

 .טַײקמערָא :טייקניילק .ג ,תֹויִסָּנַנ

 ,םּונ עז .רענערָאװעג ןֿפָאלטנַא .ע"פ ,סָנ

 *ייצ :טסַאמ-ןענָאֿפ :עלענָאֿפ :ןָאֿפ .ז ,סָנ
 ,לזניא :רעדניװ : ןכ

 .רעטסומ ַא רַאֿפ ןַײז ,סֵנְל היה -

 .רעטסומ סלַא ןלייטסיוא ,םַנ לַע םֵרָה --

 .רעזַײװַאב-רעדניװ ,סָנ לַעַּב --

 ,בֹבָס עז .טלגנירעגמורַא טָאה .ע"פ ,בֵסָנ
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 ,םרוג ;וויטָאמ ;ךַאזרוא .נ ,הָּבַסָנ

 .רעטעדלודעג .ת ,לָּבְסִנ

 -קעװַא ; ןייגקירוצ .י"פ ,(נֵּסִי ,גֵסָנ) נֹסֶנ
 .ךיז ןעיצקירוצ ;ןעֶיצּפָא ; ןייג

 .ןקורּפָא :ןרעטַײװרעד ,גֵּסַה --

 -נָא-ץענערג ןקוררעביא ,לּובְנ נֵּסַח -

 ןײגנַײרַא ;ןַײז לוֿבג-גיסַמ :גנוקרעמ
 .חטש סנצעמע ןיא

 -ץגרעביא :ןרעוװ טרעטַײװרעד ,גָּסִה --
 .ןרעוו טקור

 -רעד : ןבײהֿפױא .י"פ ,(הָסְי ,הָסָנ) הֹסָנ

 .אֹׂשָנ עז .ןבייה

 ןבענעגסיוא (תֹאָּׁשַנ = תיִּסִנ) הָסָּנִה --
 .ןַאמ ַא רַאֿפ ןרעוו

 -ירעּפסקע :ןווּורּפסױא :ןווּורּפ ,הֵּסַנ --
 .ךיז ןעניווועגוצ ;ןריטנעמ

 -עּפסקע :ןרעװ טוװּורּפעגסױא ,הֹּכָנ --
 .ןרעוו טריטנעמיר

 -עגסיוא :ןרעװ טוװרּפעג ,ּהָסַנְתַה --

 .גנורַאֿפרעד ןבָאה :ןרעװ טווורּפ

 :רענערָאװעג טרעקעגקירוצ .ת ,נֹוסָנ

 .גוס עז .רענערָאװעג טרעטַײוװרעד

 -עגָארטעגרעּביא טנעצקַא ,רֹוחָא נֹוסָנ -
 ףיוא עַרְלֶמ ןוֿפ) קירוצ ףיוא רענ

 -נָאק קרַאטש :רענָאיצקַאער ;(לֶעלַמ
 ,רעוויטַאוורעס

 ,רעלַאטנעמירעּפסקע .ת ,ייֹוּטִנ

 גנולעטשנעמַאזוצ ;גנורילומרָאֿפ .ז ,ַחּוּסִנ

 יטסקעט ןוֿפ גנוריזיצערּפ :טסקעט ןוֿפ
 .א"א עדער

 -רעטיײוװרעד :רעטקורעגקעװַא .ת ,טֹוּסְנ
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 -סיוא ;וװּורּפ ;טנעמירעּפסקע .ז ,יֹוּסְנ

 .רוּורּפ

 .רעלַאטנעמירעּפסקע .ת!ייֹוּסְנ

 גנוסיגּפָא-רעסַאװ רעדָא -ןַײװ ז,ְךּוּסִנ

 .ןקעווצ עזעיגילער רַאֿפ)

 -רעסַאװ ןוֿפ לַאינָאמרעצ ,םִיַּמַה ְּךּוּפִנ -

 ןוֿפ געט יד ןיא חבזמ ןפיוא גנוסיג

 ,תוּכוס

 -ָאגעגֿפױרַא :רענעסָאגעגסױא .ת ,ְךֹוסָנ
 .רענעס

 ,םּוס עז .רענערָאװעג-דנילב .ת,םֹוּסִנ

 .בױטש-לַאטעמ ;ץכעגעז .נ ,תָרֹוסְנ

 .רענערָאװעג טצעהעגרעטנוא .ע"פ ,תֹוּסְנ

 ,תוס עז

 -ּפָא :ןסַײרסױא .י"פ ,(חַּסִי ,תַסָנ) ַחֹפָנ
 :ןעלצרָאװסױא ;ןרעטַײװרעד ;ןסַײר
 .ןרילומרָאֿפ

 ןסירעגּפָא : ןרעוו ןסירעגסיוא ,ַחָסָּנִה --

 .ןרעװ טלצרָאװעגסױא ;ןרעװ

 -ַאב :טסקעט ןלעטשנעמַאװצ ,חֵּסַנ --

 .ןרילומרָאֿפ :עיסרעװ ןעמיטש

 -רָאֿפ ;ןרעװ טלעטשעגנעמַאזוצ ,ַחֹוּסִנ --

 .ןרעוו טרילומ

 ּפָא : ןקיטַײזַאב ;ןרעטַײװרעד ,ַחֵּמַה --

 .ןסַײרּפָא ;ןעֶיצ

 -מַאזקרעמֿפױא ןדנעװּפָא ,תַעַד ַחֵּסַה --

 .טכַא ןגייל טשינ :טייק

 יז ,חַסֹנ
 ,חסונ

 :רעגיטש :עיסרעו ;טסקעט

 .טֿפירשּפָא .ז ,חַסָנ

 .רערילומרָאֿפ :רָאטקַאדער-סקעט .ז ,חָּסַנ

 :עיסרעװ עטסַאֿפעג ;עיסרעװ .ג ,הָחְסֶנ

 הָעיִסְנ - יּוּפִנ

 ןוא .טַאמ ןיא) עלומרָאֿפ :טנַאירַאװ
 .(עימעכ

 ַא ןבעגרעביא ןיא רעכעלטקניּפ .ז ,ןֶחֶסַנ
 : .עיסרעוו

 :רענעטלַאהעג-עלומרָאֿפ ןיא .ת ,תֶחֶסֶנ
 .רעקיטרַא-עלומרָאֿפ

 -גיזער ;גוצקירוצ ;גנַאגקירוצ .נ ,הָניִסְנ

 .עיצַאנ

 ,םורעס .ז ,בּויְסַנ

 -רעטוּפ ;עקטעװרעס ,בֶלָחֶה בּויְסִנ -
 .רעסַאװ

 -סיוא :ווּורּפ ,(תֹונֹזיִסְנ 'ר) .ז ,ןֹויָּסִנ
 ;קיטקַארּפ :טנעמירעּפסקע :;גנוװּורּפ
 .ןויסנ : גנורַאפרעד

 רַאֿפ ןרעו טלעטשעג ,ןֹויָּסִנ יֵדיִל אֹוּב --
 .ןויסנ ַא

 .רענערַאֿפרעד ,ןֹויִּסִנ לַעַּב --

 .רעלַאטנעמירעּפסקע .ת ,יָנֹויְסִנ

 -ָארּפ רעביא רעשרעה :!ץנירּפ .ז ,ְךיֶסָנ
 -גילער רַאֿפ) גנוסיג-רעסַאװ :ץניוו

 .(ןקעווצ עזעי

 יָארּפ ןוֿפ ױרֿפ :ןיסעצנירּפ .נ ,הָכיֵסְנ
 רַאֿפ) גנוסיג-רעסַאװ ;רעשרעה-ץניוו

 .(ןקעווצ עזעיגילער

 "ער :םוטרעשרעה ;םוטנצנירּפ .נ,תֹוכיִסְנ

 .טכַאמ ;גנוריג

 .רָאטַאטנעמירעּפסקע .ז ,ןִיְסַנ

 ןווורּפסיוא ; ןריטנעמירעּפסקע .י"פ ,ןִיָסַנ

 -סיוא ;ןרעװ טריטנעמירעּפסקע ,ןִיָסְנ --
 .ןרעװ טווּורּפעג

 .טײקשילַאטנעמירעּפסקע נ ,תֹונָיְסַנ

 יו ;ץרַאמש ;רעמוק :טעמוא .ז ,סיִסָנ

 .עזַײר .נ ,הָעיִסְנ



 רסָנ - תַחְּדַק

 .רעביֿפ-עזַײר ,הָעיֵסָנ תַחַּדַק --

 .ךייה רעד ןיא ילֿפ ;בעװשֿפױא .נ ,הָקיִסָנ

 ,גנוגעזּפָא ;גנוגעז .נ ,הָריִסְנ

 "ער רַאֿפ) ןסיגַאב .י"פ ,(ְךֹסִי ,ּךֵסָנ) ְךֹסֶנ
 ןּבלַאז : ןזָאלעצ :ןצלעמש :;(ןקעווצ .גיל
 -יּפש ;ןבעװ :ןרעטסַײגַאב ;(.גרעביא)
 .ןענ

 "גילער רַאֿפ) ןרעװ ןסָאגַאב ,ְדֵסְּנַה -
 .ןרעוו טבלַאזעג :(ןקעווצ

 רעסַאװ רעדָא ןַײװ טימ) ןסיגַאב ;ְּךֵּסַנ --

 -ןַײװ ןעגנערב :(ןקעווצ .גילער רַאֿפ

 .טָאגּפָא רַאֿפ ןברָק

 -ַאװ רעדָא ןַײװ טימ) ןסיגַאב ,ְךֵּסַה --
 .ןבעו ;(ןקעווצ .גילער רַאֿפ רעס

 -ָארּפ רעדָא ץנירּפ סלַא ןבלַאז ,ְּךַסְנַה --
 .רעשרעה-ץניוו

 עזעיגילער רַאֿפ) גנוסיג .ז ,ְךֶסֵנ ,ְךֶסֵנ
 .םערָאֿפ-סוג :(ןקעווצ

 סָאװ ןַײװ רַאֿפ גנונכיײצַאב ;ָּךֶסֶנ ןיִי --

 ערעייז ףױא ףױרַא ןסיג רענידנצעג

 טָאה דַיי-טשינ ַא סָאװ ןַײװ :רעטעג
 טרעװ ןוא טרירעגנָא רעדָא ןעזעג
 .ןדִיי רַאֿפ ןטָאברַאֿפ טימרעד

 :רעטקיטעטשַאב :רעטציטשעג .ת ,ְךָמְסִנ
 -וס רעטציטשעג ;רעקידנציזַאב-הכימס

 .(.מַארג) טקעיב

 .רעטרילומרָאֿפ ;רעטנכײצַאב .ת ,ןֶמֶסְנ

 ַא ןבײהֿפױא .י"פ ,(סֹסֶנִי ,םֵסָנ) סֹסָנ
 .ןָאֿפ ַא ןרעטַאלּפ ןכַאמ- : ןָאֿפ

 :ןעכָאֿפ :ןָאֿפ ַא ןבײהֿפױא ,םָסֹונ --
 .רעדנּוװ ןזַײװַאב :ןרירעמיש ;ןצנַאלג

 .םיסָנ טימ ןרעוו ןזיוועג ,סֹוּסָנ =

 -כייצסיוא ;ןרעטַאלֿפ .ע"פ ,םֵסֹונְתִה --
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 -עג :ןרירעמיש ;ןלַארטש :ךיז ןענ
 .רעדנּוװ ןעש

 -קפווַא - ;ןרָאֿפ .י"ועפ ,(עֵּסִי ,עַסָנ) ַעֹסְנ
 :ןסַײרסױא ;ןזַײרקעװַא : ןזַײר :ןרָאֿפ

 ,ןקיטַײזַאב

 טקיטַײזַאב :ןרעו ןסירעגסיוא ,ַעֵסָּנִה --
 .ןרעוו

 -סיוא :ןריטרָאּפסנַארט ;ןריֿפ ןַעַּמַה --

 ,ןקיטַײזַאב ;ןדנעװּפָא :ןדנעװ :ןסַײר

 טריֿפעגרעביא :ןרעװ טריֿפעג ,ַעַּסִה --
 .ןרעוו טריטרָאּפסנַארט :ןרעװ

 -כָאקעגֿפױא :רעטגערעגֿפױא .ת ,רֶעָסִנ
 .רעט

 -טײלגַאב :עגַאלַײב ;בָאגוצ .ז ,חָּפָסִנ
 .עשַאטַא : ווירב

 .ךיז ןבײהֿפױא .ע"פ ,(קֵּסִי ,קֵסָנ) קֹפָנ

 ןדנוצעגנָא : ןרעוװ טציײהעגנָא ,קֵסָּנִה --
 .ןרעוו

 -נָא ;ןדניצרעטנוא :ןצייהרעטנוא ,קֵָּסַה --
 .ןעגנירדסורַא :ןדניצ

 -נוא :ןרעװ טצייהעגרעטנוא ,קֵּסִה --
 -עגסױרַא ןרעװ :ןרעװ ןדנוצעגרעטו

 .ןעגנורד

 ןָאט ןבלַאה א ףיוא ביײהֿפױא) זעִיד .ז ,קַסָנ
 ,(קיזומ ןיא

 ,זעִיד-לּפָאד ,םִיַקָסְנ --

 -ּפָא :ןגעז .י"פ ,(רֹפִי ,רֹסָנְי ,רֵסָנ) רֹסְנ
 .ןגעז

 .ןרעוו טגעזעגּפָא ,רֵסָּנִה --

 םעד "ןרעיוב , ;ןצלירג :ןגעז ,רֵּסַנ --

 .כָאק

 .ןרעװ טגעזעג ,רֹפָנ -

 .ןרעװ טגעזעצ ,רֵּסַנְתֶה --
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 ,טערב .ז ,רָסָנ

 ,בױטש-לַאטעמ :ץכעגעז .ז ,תֶרֹסְנ

 .רעטצעהעגרעטנוא .ת,תָּסִנ

 -רעּפ עטירד ;רענעגרָאברַאֿפ .ת ,רָּתְסִנ

 .(.מַארג) ךעלנעמ ןָאז

 ךעלבַײװ ןָאזרעּפ עטירד ,תֶרֵּתְסַנ --

 (.מַארג)

 לָאצרעמ ןָאזרעּפ עטירד ,תֹורָּתְסִנ --
 .ןכַאז ענעגרָאברַאֿפ :ךעלבַײװ

 לָאצרעמ ןָאזרעּפ עטירד ,םיִרָּתְסִנ -
 .(.מַארג) ךעלנעמ

 ערעל ענעגרָאברַאֿפ ,רֵּתְסִּנַה תַמְכָח --

 .(הלָּבִק)

 יַעּונ עז .רענערָאװעג ךעלגעוװַאב .ע"פ ,עָנ

 .רעשימַאניד :רעכעלגעװַאב .ת יעָנ

 .רעלגָאװ ,דָנָו עֶנ --

 סָאװ) אָוְׁש עכעלגעוַאב ,עָנ אָוֶׁש -
 .(טגָאזעגסױרַא טרעוו

 :רעקידנזעװּפָא ;רעקידנלעֿפ .ת ,רָּדִעָג

 .רענעמוקעגמוא ;רענעברָאטשעג

 -עגרעביא :רעטמורקעגסיוא .ת ,הָוֲעַנ
 ,רעטיירד

 -ּפָא :רעיירד :רעלדניווש ,בֵל הִועַנ -
 .רערַאנ

 ןוֿפ ןוז :ןוזנרוה ,תּוּדְרַּמַה תַוענ ןֶּב --
 .ױרֿפ ענעסַאלעגסיוא

 -נָא ךיש ןיא :רענעסָאלשרַאֿפ .ת ,לּועָנ
 .רענעוטעג

 -קעטשעגנַײרַא ; רעקידנקעטש .ת ,ץיּועָנ
 ,רעט

 ,רעטקידיילעגסיוא .ת ,רּועָנ

 ,רעקידנסיוומוא ;רעטסוּפ ,קיִרָו רּועָנ --

 לעֶנ - רֶסֶנ

 גנולסיירטסיוא : גנוקידיילסיוא .ז ,רֹועְנ
 ,(קידייל ןרעוו לָאז'ס)

 -עגרעביא ;רעטקעװעגֿפױא .ע"פ ,רֹזעָנ

 .רֹוע עז .רעטקעוועג ;רעטקעװ

 טַײצ) טנגוי .ריז ,םיִרּועְנ .ר"נ ,תורּועְנ

 ,(טיײקנסקַאװרעד ןוא טייהדניק ןשיוצ

 .צַאב ,םיִרּועְנ לַעַּב ,םיִרּועְנ ףּוּלַא -
 טַאהעג הנותח טָאה סָאװ ןַאמ רַאֿפ
 ,טנגוי רעטסגנַיי ריא ןיא יורֿפ ַא רַאֿפ

 ,טנגוי ,םיִרּועְּנַה יֵנְּב --

 ,דניז-טנגוי ,םיִרּועְנ תֹואֹוּטַה --

 .סעלעקַאּפ .נ ,תֶרֹועָנ

 ;סולש : סולשּפָא ;גנוסילשרַאֿפ .נ ,הָליֵעְנ
 -םוי עטצעל ;גנואוטנָא-ךיש :;לַאניֿפ
 ,הליֿפּת-רוּפּכ

 ,ם"הת .רענַײֿפ :רעמענעגנָא .ת ,םיִעָנ
 .ןַײֿפ :םענעגנָא

 ,טוג ךיז ןלַײװ ,םיִמיִעְּנַּב הֵּלַּב --

 -ָאמ ;ןָאט :גנַאלק :עידָאלעמ .נ ,הָמיִעָנ
 .ענַײֿפ :עמענעגנָא .ת .וויט

 .ןגונעגרַאֿפ ,תֹומיִעָנ --

 ,טײקנַײֿפ :טיײקכעלמענעגנָא .נ ,תּומיִעָנ

 -ַײרַא .ת .טינש :וָאר :בורג .ז ,ץיִעָנ
 .רעקיאעֿפ-גָאלש

 .ךָאטשנַײרַא : גָאלשנַײרַא .נ ,הָציֵעְנ

 ;גנולסיירטסיוא ;גנולסיירט .נ ,הָריִעְנ

 .לזייא ןַא ןוֿפ שטיר

 ;רעטקירדעג ;רעטרעמוארַאֿפ .ת ,רָּכְעָנ

 .רענערָאװעג-עילַאק

 -ּפָא ;ןסילשרַאֿפ .י"פ ,(לֹעָנְי ,לַעָנ) לֹעָנ
 .ךיש ןוטנָא :ןסילש :ןסילש

 ןסָאלשעגּפָא ; ןרעוו ןסָאלשרַאֿפ ,לֵעָּנִה --
 ןרעװ ןסָאלשעג ;ןרעוו



 תֶרֹעֶנ - לעֶנ

 ,ךיש ןוטנָא : ןכישַאב ,לַעְנַה --

 .ןרעוװ טכישַאב ,לַעָּנִה --
 .ךיש ,(תֹלָעְנ ,םיִלָעָנ ,םִיַלֲעַנ -ר) .ג ,לַעַנ

 .רעטקידײלַאב .ת ,בֶלֶע

 -צעשעגכיוה :רעטלעטשעגכיוה .ת ,הָלֲעַנ
 .רענעביוהרעד :רעט

 .טייקנביוהרעד .נ ,תּולֲעַנ

 .קרַאװכיש .ר"נ ,תולָעְנ

 -ץדנּוװשרַאֿפ :רענעגרָאברַאֿפ .ת,םֶלֶעַנ
 -מיטשַאבמוא ;רעקידנדנּוװשרַאֿפ : רענ

 ,(.טַאמ) רעט

 ,רעטרעטַײהעגֿפױא :רעכעלײרֿפ .ת ,םֶלָע

 :םענעגנָא ןַײז .ע"פ ,(םעֶנְי ,םַעָנ) םֹעָנ
 .ךעלביל ןַײז

 ןֿפַאשרַאֿפ :םענעגנָא ןכַאמ ,םעָנַה --

 ַא וצ ץידָאלעמ ןסַאֿפרַאֿפ :ןגונעגרַאֿפ
 ,דיל

 .טימעג טימ ןלַאװקסױרַא ,םָעַנְּתַה --

 .טייקכעלביל :טײקכעלמענעגנָא .ז ,םֵעֹנ

 .לגױֿפסױרטש :.נ ,תיִמֲעַנ

 -נצייר :רענַײֿפ :רעמענעגנָא .ת ,ןָמֲעַנ
 .רעקיד

 ;רעטקירדעג : רעטקינַײּפעג .ת ,הָנֲעַנ

 .רעקידנֿפורּפָא

 .סקיוועג-עטנעימ .ז ,עַנֶעַנ ,הָנַעַנ

 -קָאש ;גנוגעװַאב ;גנולסיירט .ז יַעֹונֲעַנ

 ,גנול

 -קָאש :ןגעװַאב :ןעלסיירט .י"פ ַעֵנְעַנ
 .ןעל

 טגעװַאב :ןרעװ טלסיירטעג ,ַעֵנָעְנ --
 .ןרעוו

 ;ךיז ןעלקָאש :ךיז ןעלסיירט ,ַעַנֲעַנְּתַה -
 ,ךיז ןגעװַאב
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 .סקיוועג-עטנעימ .ז ,עַנֲעַנ

 :ןקעטשנַײרַא .י"ֿפ (ץֵעָנַי ,ץֵעָנ) ץֹעְנ
 -עטשנַײרַא : ןכעטשכרוד ; ןגָאלשנַײרַא

 .ןכ

 -נַײרַא :ןרעװ ןכָאטשעגנַײרַא ,ץֵעָּנִה --

 .ןרעװ ןכָאטשעגכרוד ;ןרעװ ןגָאלשעג

 .ךָאטשנַײרַא :עקװעקסולּפ .ז ,ץֵַעַנ

 .טסוק-רענרעד .ז ,ְץּוצֲעַנ

 .רעטריטסערַא :רענעטלַאהרַאֿפ .ת ,רֶצֵע

 :ןעלסיירטסיוא .י"פ ,(רַעָנְי ,רַעָנ) רֹעֶנ
 -קָאשסױא :ןעלקָאשּפָא :ןעלסײרטּפָא
 ;(לזייא ןַא) ןעשטיר :ןצעקיילב :ןעל
 .(טכילֿפ ןוֿפ) ךיז ןעלסײרטּפָא

 -עגּפָא : ןרעוו טלסיירטעגסיוא ,רֵעָּנִה --
 : ןרעוו טלקָאשעגסיוא ;ןרעוװ טלסיירט
 .ךַאװ ןרעװ :ךיז ןעלסײרטֿפױא

 -סיירט :ןעלקָאשּפָא :ןעלקָאש ,רֵעַנ --
 ןוא ןעלסײרטֿפױא : ןעלסײרטֿפױא : ןעל
 .ןגעװַאב :ןעלסײרטּפָא ; ןקידיילסיוא

 -סיוא : ןרעוו טלקָאשעג ,רֹועֵנ ,רוענ --
 :ןרעװ טלסיירטעג :ןרעװ טלקָאשעג
 טקידיײלעגסיױא :ןרעװ טלסיירטעגסיוא
 .ןרעוו

 .ןקיטומרעד ;ןקעװֿפױא ,רֵעָנַה --

 ןּפַאכֿפױא :ךיז ןעלסײרטּפָא ,רֵעַנְתַה --
 .ןרעװ ךַאװ :ךיז

 רעגני ;:תרשמ :;דניק ;לגנַי .ז ,רַעַנ
 .רענלעז

 .טייקכעלטנגוי :טנגוי .ז ,רֵעֹנ

 .טסניד :ױרֿפגנוי ;לדיימ .ז ,הָרֲעַנ

 .טֿפַאשלדיײמ :טייקכעלטנגוי .נ ,תּורֲעַנ

 -כעלרעהרַאֿפ :רעטרעטעגרַאֿפ .ת ,ץֶרֲעַנ
 .רעטצעשעג-ךיוה ; רעט-

 .סעלעקַאּפ .נ ,תֶרֹעְנ
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 .ףונ עז .טצירּפשַאב טָאה .י"פ ,ףֶנ

 .רענעטילעג ;רענעֿפָארטעג .ת ,עָּגִפִנ

 -רעביא ;ןקינײרּפָא ;ןּפיזכרוד .י"פ ,הֵּפַנ

 .ןבַײלק
 -יירעגּפָא ;ןרעװ טּפיזעגכרוד ,הֹּפָנ --

 .ןרעו ןבילקעגרעביא :ןרעװ טקינ

 .ןרעװ טּפיזעגכרוד ,הֵּפַנְתִה --

 .עינרעבוג :זַײרק :לּפיז ;ּפיז .נ ,הָָנ

 :רעטשױּפעגנָא : רענעזָאלבעגנָא .ת ,ַחּופָנ

 .רענעלָאװשעגנָא

 ;גנוזָאלבֿפױא ; גנוזָאלברעדנַאנוֿפ .ז ,ַחּוּפָנ

 ;גנולעװשנָא ;גנושיוּפנָא ; גנוזָאלב

 .(.גרעביא) גנוביירטרעביא

 .(ןַײל ,לָאװ) גנומעק .ז ,טּופְנ

 -יא ;גנובַײלקסױא : גנוּפוזכרוד .ז ,;יֹוּפִנ

 ,בַײלקרעב

 -נירּפש-דלעֿפ :עלעֿפוע :עלעבַײט .ז ,לֹופְנ
 ;גנולַאֿפּפָא :גנולַאֿפ :(טקעזניא) רעג

 ,.טײקנלַאפעג

 .רענעלַאֿפעגמוא :רענעלַאֿפעג .ת ,לֹופְנ

 .םינּפ טרעצעגּפָא ,םיִלּופְנ םיִנָּפ --

 | .ביר .ז ,םּופָנ

 ,גנומעק ; גנוּפַאלק :גנוסיוטשעצ .ז ,ץֹופַנ

 .רעטײרּפשרַאֿפ .ת ,ץ'וֿפָנ

 ,ןלייט ענעֿפרָאװעצ .ר"נ ,תֹוצּופָנ

 ,רעקידנעור .ת,ׁשּופָנ

 .בָאגנַײרַא-ןבעל .ז ;ׁשּוּפִנ

 -עֿפסַײרֿפױא :רערַאבסַײרֿפױא .ת ,ץיִפָנ

 .רעקיא

 -סַײרֿפױא ;טײקטײרּפשרַאֿפ .נ ,תֹוציִפְנ

 ,טײקיאעֿפ

 הָליִפְנ - ףֶנ

 ;ןזָאלבנָא ; ןזָאלב .י"פ ,(חַּפִי ,חַּפָנ) ַחֹפָנ
 .ןשיוּפנָא :ןזָאלבסיױא

 -סיוא ;המשנ יד ןזָאלבסיוא ,ׁשֶתָנ ַחֹּפֶנ --
 .המשנ יד ןכיוה

 -סיוא לָאז ,ֹוחּור חַּפִּת ,וׁשָּפַנ חַּפִּת --
 .(הללק) המָׁשֹנ ןַײז ןייג

 ןלָאװשעג :;ןרעװ ןזָאלבעגנָא ,ַחֵּתָּנִה --
 .ןרעוו

 -נָא ;ןזָאלברעדנַאנוֿפ : ןזָאלבעצ ,ַחֵּפַנ --
 -ֿפױא :ןשוּפנָא :ןזָאלבֿפױא :ןזָאלב
 .ןשוּפ

 ןוָאלבעגֿפױא ; ןרעוו ןזָאלבעגנָא ,ַחֵּפִנ --
 .ןרעוו טשױּפעגנָא : ןרעוו

 יןזָאלבּפָא :ןזָאלבֿפױא :ןזָאלבנָא ,ַחֵּפַה --
 .(ןצעמע) :ןשױטטנַא ,ׁשֶפָנ ַחַּפַה --

 ןוָאלבֿפױא :ןרעװ ןזָאלבעגנָא ,ַחֵּפִנְתִה --
 .ןרעװ ןלָאװשעג יז

 ןיא טייקיעפמענֿפױא ;םענרַאֿפ .ז ,חַתָנ

 ,םיור

 .דימש .ז ,הָּפַנ

 ןזעוו-יירעדימש .נ ,תֹוחַּפַנ

 .יירעדימש .נ ,הֵּיִחַּפַנ

 .לָאװ) ןעמעק .י"פ ,(טֹּכִנִי ,טֵפָנ) טֹפֶנ
 ,(א'א ןַײל

 ,(א"א ןַײל ,לָאװ) ןעמעק ,טֵּתַנ --

 .רעֿפױקרַאֿפ-טֿפַאנ .ז ,יֹאַטְפנ

 ;רעטַײרֿפַאב :רענעברָאטשעג .ז ,רָטֶפָנ
 .רענערָאװעג-רוטּפ

 .שטשירד ;ץרָאֿפ ;זָאלב .נ ,הָחיִפְנ

 ,טײקנלָאװשעגנָא .נ ,תֹוחיִפְנ

 .זיר .ז ,ליִפְנ

 ;הלּפמ :גנולכיורטש ;גנולַאֿפ .נ ,הָליִפְנ
 ,טײקנלַאֿפעג



 קֹפָנ -- הָליִפְנ

 .עקילַאֿפס :עיסּפעליּפע ,הָליִפְנ יִלֲח --
 -רַאֿפ :גנוכערבעצ : גנוצעזעצ .נ ,הָציֵּפָנ

 .טײקטײרּפשעצ :גנוטיײרּפש

 .ורּפָא .נ ,הֶׂשיֵפָנ

 .בָאגוצ :(ןייטשלדייא) סוקרוט .ז ,ְּךָפֹנ

 -יורטשעג :;ןלַאֿפ .ע"פ ,(לֹּפִי ,לַפָנ) לֹפָנ
 -וקמוא :ןעגנירּפשּפָארַא :ןרעוו טלכ
 ,ןלַאֿפסױא ;ךיז ןבעגרעטנוא :; ןעמ

 .-סיוא ;-וצ ךיז ןבעגרעביא ,-לֶא לֹפָנ --
 ,"וצ ךיז ןרעֿפיל

 ןגיינ :ךיז ןגייב :ןסקינק ,םִיַּפַא לֹפָנ --
 .ךיז

 .ןעמוקרָאֿפ ; ןעשעג ,רֶבָּד לֹפָנ --

 קנַארק :טעב וצ ןלַאֿפ ,בָּכְׁשִמְל לֹפָנ --
 .ןרעוו

 .ןלַאֿפנַײרַא ,חַּפַּב לֹּפָנ --

 ,ליּפש-רעטרעו ,ןֹוׁשְל לַע לֵפֹונ ןֹוׁשָל --
 .ןרעװ רענעלק ,לֵּפָּנִה --

 -רַאװ ; ןֿפרַאװמוא : ןֿפרַאװּפָארַא ,לֵּפַה --
 / ןעלּפַמ :ןטכינרַאֿפ :ןֿפ

 .לרוג ןֿפרַאװ ,רּופ לֵּפַה ,לֶרֹוג לֵּפַה --

 -עגמוא :ןרעװ ןֿפרָאװעגּפָארַא ,לֵּפִה --
 .ןרעװ ןֿפרָאװעג :ןרעװ ןֿפרָאװ

 -רַאװ ;ןלַאֿפנָא :ןלַאֿפרעביא לֵּפַנְתַה ה
 .ךיז ןֿפ

 -רַאֿפ ;רענעריובעג-טיוט :עילּפמ .ז ,לָפנ
 .גנולעֿפ

 -נכייצעגסיוא ; רעּכעלרעדנּוװ .ת ,אָלפָנ
 -עגסױא :ךעלרעדנּוװ .פ"הת .רעט
 ,טנכייצ

 .רעדנוװ .ר"נ ,תֹואְלִפִנ --

 ,עכָאֿפ .ז ,ףּונְפִנ
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 .ןרעטַאלֿפ :ןעכָאֿפ :ןזָאלב .י"פ ,ףֶנְפַנ

 ,ךיז ןרעכעֿפ ; ןרעטַאלֿפ ,ףֶנְפַנְתַה --

 ,(א"א ןַײל ,לָאװ) ןעמעק .י"פ ,סֵּפַנ

 :רעזָאלטרעװ :רעטֿפַאהרעלעֿפ .ת ,דֶסֶפֶנ

 -ַאק :רערַאבכיױרב טשינ :רעכעלדעש

 .רעקידנרילרַאֿפ : רענערָאװעג-עיל

 -טרעוו :טײקיטֿפַאהרעלעֿפ .נ ,תּודָסְפִנ
 .טײקיזָאל

 .ןזָאלבנַײרַא .י"פ ,(עַּפִי ,עַּכְנ) ַעֹפְנ
 -ָארטשנַײרַא ןכַאמ :ןזָאלבנַײרַא !ַעָּפַה --

 .ןעמ

 ,רעוויסַאּפ .ת ,לֶעְפַנ

 טרָאװטַײצ ןוֿפ ןינב רעטייווצ .ז ,לַעַפָנ
 ,רעוװיסַאּפ -- שִיַערבעה ןיא

 ,טעטיװיסַאּפ ;טײקוויסַאּפ .נ ,תּולָעָפִנ

 :רעטרירעג .ת ,םָעְּפִנ

 .רעטגערעגפיוא :רעט

 -עצ :ךיז ןטישעצ ,י"ועפ ,(ץֹּפִי ,ץֵפָנ) ץֹפָנ
 -ײרּפשרַאֿפ ; ךיז ןײגרעדנַאנוֿפ ;ןטיש

 -קיטש ףיוא ןּפַאלקעצ :ןגָאלשסױא ;ןט
 .ךעל

 -יוטשעצ :ןּפַאלקעצ :ןּפַאלקסױא ,ץֵּפַנ --
 .(ןַײל ,לָאװ) ןעמעק :ןגָאלשסיױא :ןס

 ןגָאלשעגסױא :ןרעװ טּפַאלקעצ ,ץֹוַּפָנ --
 .ןרעוו

 -מערוטשעגפיוא

 ;ךיז ןגָאלשעצ ;ךיז ןּפַאלקעצ ,ץֵּפַנְתַה --
 .ךיז ןכערבעצ

 .לֵאנָק :עיזָאלּפסקע :סַײרֿפױא .ז ,ץֶפָנ

 .ףָאטש-סַײרֿפױא ,ץֵפָנ"רָמֹח --

 -ַײרֿפַאב .רעדניצ) רָאטַאנָאטעד .ז ;ץָּפַנ
 ןַײל ,לָאװ ןוֿפ רעמעק :(םזינַאכעמ

 .ןלייט ענעֿפרָאװעצ ..ר"נ ,תֹוצָפְנ

 ,ןײגסױרַא .ע"פ ,(קֹּכִי ,קַפָנ) קֹפָנ
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 רַאֿפ גנוטַאטשסיוא) ןריסַאֿפסױרַא ,קֵּפַנ --
 .(רענלעז

 -סױרַא ;ןזָאלסױרַא : ןבעגסױרַא ,קֵּפַה --
 :ןדערסױרַא :;ןעמוקַאבסױרַא :ןריֿפ

 ,ןקירדסיוא

 םַײב אָה רעטדערעגסױרַא ,קיֵּפַמ אה --
 .(ה) טרָאװ ףוס

 -סױרַא :ןרעװ ןעמוקַאבסױרַא ,קֵּפֶה --
 .ןרעוו טקירדעגסייא :ןרעװ טדערעג

 1 א

 .סױרַא טייג .ע"פ ,אָקָפָנ

 ;ריא ןוֿפ סױרַא טייג ,ּהַּנִמ אָקָפָנ --

 ,םעד ןוֿפ סױרַא טמוק

 סױרַא טייג סָאװ ,ּהֵּנִמ אקָּפָנ יאֵמְל -
 ןוֿפ סױרַא זנוא טמוק סָאװ 1 ריא ןוֿפ

 ?דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ !םעד

 :רעטליײצעג :רעקידנזעװּפָא .ת ,דָקָפָנ

 .רעקידנטלַאה-טיזָאּפעד :רעטנָאמרעד

 .טײהנזעוװוּפָא .נ ,תּודָקְפָנ

 :ױרֿפ ענעסַאלעגסױא .נ ,תיִנָקְּפַנ ,הָקָּפַנ

 ,ורֿפנסַאג :ענעזָאלעצ

 :רעטלײטעגּפָא :רעלעיצעּפס .ת ,ךֶרָּפָנ
 .רעקימוא :רערעדנוזַאב

 .רערעלוּפָאּפ ;רעטײרּפשרַאֿפ .ת ,ץֶרֵפַנ

 .גנונַײשרעד ערעלוּפָאּפ ,ץֶרפָנ ןֹוזֲח --

 ןעורּפָא :ןעור .ע"פ ,(שֹּכִי ,ׁשֵפָנ) ׁשֹפָנ

 .ךיז

 .ןעורּפָא : ןעור ,ׁשֵפָּנִה --

 ןבעגנַײרַא :ןבעל ןכױהנַײרַא ,ׁשֵּפַנ --

 .ןבעל

 .ור ןבעג ;ןעורּפָא ןזָאל ,ׁשֵפְנַה --

 רַאּפ גנוטַאטשסיוא) גנוריסַאֿפ

 ַײנ טימ ןרעוו טכױהעגנַײרַא .,ׁשֵּפַנְתִַה --
 .ןבעל

 :המשנ ,(םיִׁשָּתְנ ,תֹוׁשָּפִנ 'ר) .נ ,ׁשָפָנ
 ןיא דלעה :שטנעמ :ןָאזרעּפ ;טסַײג
 .הבצמ :עמַארד

 ,טסַײג רעקידעבעל ,הֵּיַח ׁשֶפְנ =

 .טסַײגניײש ,הָּפָי ׁשֵּפַנ --

 -גָאװ ןוֿפ רעטנעצ ,םִיַנְזאּמַה ׁשֵּפָנ --
 .לגנעטש

 .עטעק ,תֶכָּסַּמַה ׁשֵפָנ --

 .רעקיצַײג ,הָבָחְר ׁשֶפָנ -
 .  ףבעל סָאד קידנריקיזיר ,ֹוׂשֵּפַנְּב --

 קילדעװ :;רעגַאב ןַײז טױל ,וׁשֵפַנְּכ --

 .רעגַאב ןַײז

 .ןײלַא ךיז רַאֿפ :ןײלַא ,ׁשְפַנְל =

 .טפַאשביל עקרַאטש ,ׁשֵּפנ תַבֲהַא -

 .אנוׂש רעקיטולב ,ׁשֶפָנְּב בַיֹוא --

 .טסולג :רעגַאב ,ׁשָּכִנ תַּוַא -

 .רעטמעשרַאֿפמוא ,ׁשֵפָנ ֹוזְּב --

 רעקידנליֿפטִימ ;רעקיצרַאה ,ׁשָפָנ לַעַּב --
 .שטנעמ

 "סויב ;ןָאקַאלֿפ-ןעמוֿפרעּפ ,ׁשָפָּנַה יֵתָּב --

 .רעטלַאה-ןט

 .טייקסואימ :לקע ןׁשָפָנ לענ --

 .קיטיײװ-ץרַאה ,ׁשֶּפָנ ןֹובֲאַּד --

 .ץעזעג-לַאנימירק ,תֹוׁשָּפָנ יַניִּד --

 -מוא ,ׁשֵּפַּנַה (תּורֵאְּׁשִה) תַרָאְּׁשַה --
 .המשנ רעד ןוֿפ טייקכעלברעטש

 .סוגסיוא-המשנ ,ׁשֶפָּנַה תּוחְּפַּתְׁשִה --

 -על ;גנורעֿפּפָא-טסבלעז .ׁשֵּכִנ ףּורֲח -

 .לעטשנַײא-ןב
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 -גולק :טייקיטומסיורג ,ׁשָפָנ בַחֹר -- | םענעגייא ןטימ ןובשח ,ׁשֵּפָּנַה ןֹוּבְׁשֶח --
 .דנַאטשרַאֿפ ןוא טֿפַאש | .ןסיוועג

 :לגימ :סױטשּפָא :לקע ,ׁשֵּתַנ טָאָׁש -- | :דנַײרֿפ רענעבעגעגרעביא ,ׁשָּפָנ דיִדָי --
 .טייקסואימ ,דנַײרֿפ-םעזוב

 .עיגָאלָאכיסּפ ,ׁשֵּפָנַה תַרֹוּת -- .טֿפַאשקנַעב עֿפיט ,ׁשֶפָּנַה תֹולָּכ --

 .שטנעמ ַא ןטיוט ,ׁשֵתָנ ףֹסֶא - | ַא רַאֿפ טלעג-זיילסיוא ,ׁשֶפָנ רָפֹּכ -

 טיוטעג טשינ ןטעב ,ׁשָפָנ לַע ׁשֹּקַּב - יי

 .ןרעו וצ .רעקידנקיווקרעד ,תֹוׁשָפָנ הֵּיַחֶמ --

 .ןקיווקרעד ןׁשֵּתִנ בֵׁשֶה - { .טײקנַארק עקיטסַײג ׁשֶפָּנַה תַלְחַמ --

 -טיוט ןיא ןלעטש ,דֵנֵּנִמ ׁשֵפָנ ָךלֶׁשַה א .טײקרעַײט :וינעבול ,ׁשָפָנ לֵמְחַמ קי

 .רַאֿפעג

 -טרָאװטנַארַאֿפ ןַײז ,זׁשּפַנְּב בֵּיַחְתִה --
 .ןבעל ןגייא רַאֿפ ךעל

 .ןטוט וצ ןלַאֿפרעביא ,ׁשָּפָנְּב ׁשֵּקַנְתִה --

 -טסבלעז ןעגנַאגַאב זיא רע ,וׁשָּפַנ ףרמ =

 .דרָאמ

 .ןדרָאמ ,ׁשֶפָנ ףֹרָט --

 ךיז ןקערשרעביא :ןברַאטש ,ׁשָּפָנ אֹצָי -- .רעקידנקיווקרעד ,ׁשֶפָנ ביִׁשֵמ -
 .טױט םוצ | :לַאעדיא ,ׁשָפָנ תֵאְׂשַמ ,ׁשֵּתִנ אָּׂשַמ -

 ,םיורט רעקרַאטש

 .גנורעֿפּפָא-טסבלעז ןׁשָּפַנ תּוריִסְמ -

 .גנושיוטטנַא ערעטיב ,ׁשֵפָנ חַּפַמ -

 -טרעטיברַאֿפ ;רעטרעטיברַאֿפ ׁשָּפַנ רַמ --
 .טייק

 -ֿפיוא :טײקטרעטיברַאֿפ ,ׁשָּפָנ תּוריִרָמ --
 .גנוגער

 -קנעב ןוֿפ ןייגסיױא ,-לָא ׁשֶפָנ אֹצָי -
 עסט .רַאֿפעג-טױט ,ׁשֵפָנ תַנְּכַס --

 .רעצ :גרָאז ,ׁשֵּפַנ תַמְנָע --

 -יג :רעקיטומ ;רעטסַײרד ןׁשָּתָנ זַע --
 .רעקיר

 .םיא ךיז טסולג סע ,זׂשֵּתַנ תֶא ׁשֵי --

 ןעגנַאגעגסױא זיא רע ,ֹוׁשָפַנ הָתֶלָּכ =

 .טֿפַאשקנעב ןוֿפ

 .טעז רעד וצ ךיז ןסענָא ,ׁשֵפָנ אֵּלַמ -- 2 א 2 .טײקטײרטשעצ ,ׁשֵפִּנַה רֹוּזַּפ -
 8 2 ,גנושיוטטנַא ,ׁשֵפָנ יִחַּפ --

 -ַא :ךיז ןרעֿפּפָא ,-לַע ׁשֶפָנ תֶא רֹסֶמ = " א וׁשָכָנ יֵחַּפ

 ."רַאֿפ ןבעל סָאד ןבעגקעוו -שטנעמ ַא ןוֿפ גנוטער ,ׁשָּפָנ ַחּוּקִּפ --
 2 6 .ןבעל ךעל

 .רַאֿפעג ןוֿפ ןֿפױלטנַא ,ׁשָפָנ לַע טֵלָּמַה --
 א רַאֿפ גנונכײצַאב ,ׁשֵפָנ (רַּפִצ) רֹוּפִצ --

 .ןבערטש ,ילָא ׁשָפָג תֶא אֹׂשָנ -- | .ציַאװש :עלעּפעל-ץרַאה :לגרָאג,זדלַאה
 .ךיז ןקידייטרַאֿפ ,ׁשֶפָנ לַע דֹמָע - .ךַאוטּפױה :לּפַא

 .ךיז ןקינַײפ יׁשֶפָנ תֶא הֵּנִע -- | -?יטעזעגמוא :רעקיטסולג ,ׁשֶפָנ בַחְר -
 .ןרעװ סאמנ ,יִּב ׁשֵּפַנ הֹצָק -- ,רעקידנרעגַאב :רעט
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 ,דלודעג ןרילרַאֿפ ,ׁשָפָנ רֹצְק --

 .טשינ ליוו'כ ,יִׂשְּפַנ תֶא ןיֵא --

 זיא רעסַאװ סָאד ;ׁשֶפָנ דַע םִיַמ ּואָּב -
 ,זדלַאה ןזיב ןעגנַאגרעד ןיוש

 ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ,ׁשָפָנְו בֵלְּב --

 .(העובש) ןבעל ןַײמ ףיוא ,יִׂשָּפַנ יח --

 ןוֿפ סנייא ,ְךֶׁשָתַנ הֵּמִמ ,ְךֶׁשֶּכַנ הַמ --
 ,ױזַא רעדָא ױזַא ;עדייב יד

 ורּפָא .ז ,ׁשַפֹנ

 -דנַײרֿפ :רעשיכיסּפ :רעקיטסַײג .ת ,יִׂשָּפַנ

 ,רעקיצרַאה :רעכעל

 ,טײקיצרַאה ;טײקכעלדנַײרֿפ .נ ,תֹויִׁשָּפַנ

 .רעקידניז .ת ,עֶׂשְפַנ
 .קינָאה .ת ,תָפֹנ

 ,קינָאה רעטנכייצעגסיוא ,םיִּפּוצ תַּפֹנ --

 ךיז טסיג קינָאה ,ויָתָפְׂש הָנְפֹטִּת תֶפֹנ --
 | ,ליומ ןַײז ןוֿפ

 ,זַײרק .נ ,תָּפַנ

 .ףמַאק ;שינעלגנַאר .ריז ,םיִלְוּתִּפַנ

 -גנַאר ךיז ;רעטמורקעגסױא .ת ,לָּתְפִנ
 .רעקידנעל

 ,ּפסָאנק-םולב ;רעברַאּפש .ז ,ץֵנ

 .(םולַאגָאטינרָא) זיורדליוו .ז ,בֶלֶחְץִנ

 עז .ןבעװשקעװַא .ע"פ ,(אָצֵי ,אָצָנ) אֹצָנ

 ,הֹצָנ

 :רעקידנעייטש ;רעלַאקיטרעװ .ת ,בָצֵנ
 ,רעקידנריֿפנָא

 ןֿפרַאש ַא וצ גנוסַאֿפ ;לטנעה .ז ,בֶצֵנ
 ,רישכַמ

 ,טײקטסעֿפ :טײקטרַאה .נ ,הָּבֶצִנ

 :ןבעװשקעװַא .ע"פ ,(הָצֵי ,הֶצָנ) הֹצָנ

 חֹצָנ - ׁשֶפָ

 בורח :ןרעװ טרעטשעצ :;ןעִילֿפקעװַא
 ,ןכַאמ

 ןסַײר ;ךיז ןגירק :ךיז ןגָאלש ,הֵצָּנִה --
 .ןרעוו טרעטשעצ ;ךיז

 .ןרעדעֿפ טימ ןרעוו טקעדַאב ,הֹצָנ - ||

 -ץג ַא ןריצַאװָארּפ ;ןֿפַײרגנָא ,הֵּצַה --

 .ךיז ןגָאלש ;געלש

 .ןֿפמעק :ךיז ןעלגנַאר ,הֵצַנָתַה --

 .ּפסָאנק-ןעמולב .נ ,הָצִנ

 ,דֹוצ עז .רענעגנַאֿפעג .ת ,דֹוצִנ

 -רעוו ;טײקכַײרגיז ;גנוריגיריד .ז ,ַחֹוצָנ

 ,לגנַארעג-רעט

 .קיטקעלַאיד ,ַחּוצְּנַה תַמְכֶח --
 .רעכַײרגיז .ז ,ַחֹוצָנ

 .רעשיטקעלַאיד .ת ,יִחּוצִנ

 -עדעֿפַאב :געלשעג ;יירעגירק .ז ,יֹּוצָנ

 ,גנור

 -סקע :יירעצונסיוא :ץונסיוא .ז ,לּוצִנ

 .עיצַאטַאָאלּפ

 .רעטעװעטַארעגּפָא .ת ,לֹוצנ

 .םָארטש-טײקיסילֿפ ;םָארטשסיױא .ז ,קֹוצָנ

 רענעסָאלשרַאֿפ ;רעטרעגַאלַאב .ת ,רֹּוצָנ

 -רַאֿפ ;שינעטלעהַאב .ז .(רעטרעכיזרַאֿפ)

 .שינעגרָאב

 עזייב ענַײז טלַאהַאב סַאװ ,בֵל רּוצִנ --
 ,ןעקנַאדעג

 ,ןטײקלוֿפשינמיײהעג ,תֹורּוצָנ =

 .גנוכעלטסירקרַאֿפ .ז ,רּוצִנ

 יּפֶא :ןגיזַאב :ןגיז .י"פ ,(חַצָנְי ,חַצֶנ) ַחֹצְנ
 ,גיז ַא ןטלַאה

 .ןרעװ טגיזַאב ,ַחֵצָּנַה --



 ץצִנ - ַחֹצְ

 . -גַאמָאק ;ןריֿפנָא :ןגיזַאב : ןגיז ,ַחָצֵנ --

 .ןרערַאֿפ :ןריגיריד ;ןריד

 .ןרעוו טגיזַאב ,ַחֹוצִנ --

 .ןקיבײארַאֿפ הֵצְנַה -

 .ןרעו טקיבײארַאֿפ ,ַחֵצָנִה --

 :ןֿפמעק :ךיז ןעלגנַאר ,ַחֵצֵנְתִה --
 ,ןריזימעל

 דָאּפ

 ,טכַארּפ .ז ,חַצָנ

 -יטֿפַאהרעױד :;טייקיביײא .ז ,הַצָנ ,חַצַג

 ,קיבײא .פ"הת .(.גרעביא) טולב :טייק

 .קידנעטש ףיוא ;קיביײא ףיוא ,חַצָנְל +=

 ,רעקיטליגדנע ;רעטֿפַאהרעױד .ת ,חָֹצִנ

 ,(.גרעביא) גלָאֿפרעד ;גיז .ז ,ןֹוחָצִנ

 ,רעקיבייא .ת ,יִהָצִנ

 .טייקיבייא .נ ,תֹויִחֶצִנ

 שטנעמ-טסױֿפ :רעקרַאטש :ףיִקַּת .ז ,ןֶחֶצַנ
 .רעריזימעלָאּפ ;רעטרַאּפשעגנַײא

 -עלאּפ ;טײקטרַאּפשעגנַײא .נ ,תּונָחְצַנ
 ,טייקשימ

 .רעשימעלָאּפ .ת ,יֵנֲחְצַנ

 .קָאלב ;לַײז .ז ,ֿביִצָנ

 .רַאסימָאק-ךיוה : רָאטַאנרעבוג .ז ,ֿביצָנ

 -שירָאטַאנרעבוג :עינרעבוג .נ ,תּוביִצָנ
 ,טייק

 ,רעטקיטכעמלוֿפַאב ;רעײטשרָאֿפ .ז ,גיִצָנ

 .טֿפַאשרעײטשרָאֿפ .נ ,תּוניִצְנ

 .ץונסיוא ;עיצַאזיליטוא .נ ,תּוליֵצְנ

 -ַאלָאזיא רעקיטכיזכרוד) עקימ .ז ,ץיֵצָנ
 ,(לַארענימ ,לַאירעטַאמדעיצ

 -עוו טעװעטַארעגּפָא .ע"פ ,לֵצָּנִה (לֹצָנ)
 ,ךיז ןעװעטַאר :ןר
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 : ןעװעטַארּפָא ;ןעװעטַארסױרַא- ,לֶצַנ --
 -ײלסױא ;ןריטַאָאלּפסקע ;ןצינסיוא
 .ןריזיליטוא ;ןקיד

 -ַאָאלּפסקע ןרעװ טצונעגסיוא ,לֹוצָנ -- |
 .ןרעוװ טריזיליטוא ;ןרעװ טריט

 -ַאב :ןעװעטַארּפָא :ןעװעטַאר ,לָּצַה --
 .ןטיהּפָא :ןלײטּפָא :זומ ןוֿפ ןעַײרֿפ

 -ַא :ןרעװ טעװעטַארעגסױרַא ,לָצָה --
 -עוו טריֿפעגסױרַא :ןרעװ ןסירעגסיור
 .ןר

 -רַאֿפ :ךיז ןוֿפ ןֿפרַאוּפָארַא ,לֵצַנְתִה --
 .ךיז ןרעֿפטנע

 .(טלױֿפ סָאװ שײלֿפ) גנולױֿפ .ז ,לֵצָנ ,לֶצֶנ

 .רָאטַאטַאָאלּפסקע :רעצונסיוא .ז ,ןָלֶצַנ

 -ַאטַאָאלּפסקע : יירעצונסיוא .נ ,תּונָלְצַנ
 .עיצ

 -ַאָאלּפסקע :רעשירעצונסיוא .ת ,יָנְלְצַנ
 .רעקידנריט

 -טשער :בַײלברעביא :לַאֿפּפָא .נ ,תֶלֹצַנ
 : .ךעל

 .עלעגייא-ץָארּפש :ּפסָאנק .ז ,ןָּצִנ

 :ץנַאלג ;קסַאילב :רעמיש .,ז ,ץֹונָצַנ
 .לקניֿפ

 -נַאלג ;ןעקסַאילב :ןרירעמעש .ע"פ ,ץֵנָצַנ
 .ןצילבֿפױא :ןעלקניֿפ ;ןצ

 ןוֿפ ןעקסַאילבֿפױא ; ןעלקניֿפ ,ץֵנצַנְתַה --
 ,טַײצ וצ טַײצ

 .טסוק-רעּפַאק .נ ,הָּפָצִנ

 ;ןצנַאלג .ע"פ ,(ץֹּבִי ,ץצָנַי ,ץֵצְנ) ץצִנ
 .ןעילב :ןצילב :ןעקנַאלב :ןעלקניֿפ

 .ןצילב :ןעלקניֿפ :ןעקסַאילב ,ץָצֹונ --

 :ןעַילב :ןענַײשֿפױא : ןטכַײלֿפױא ,ץֵנָה --
 ,ןײגֿפױא
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 .ןעקסַאילב ןכַאמ ,ץֵצָנַה --

 | .ןעלקניֿפ :ןצילב : ןעקסַאילב ץֵצֹונְתִה --
 .לכעל ;ךָאל .ז ,בֵקָנ !

 ;גנעגסיוא-ןירוא ןוא -לוטש ,םיִבָקָנ -
 יּפָא ;ןטיה .י"פ ,(רֹצְנִי ,רֹצִי ,רֵצָנ) רֹצָנ

 { = :ןסילשּפָא :ןציש :ןטיה
 .ןעלגיררַאֿפ

 -עוו טרעכיזרַאֿפ :ןרעוװ טיהעג ,רֵצֵּנִה --

 ףר

 8 םוצ ןריֿפרעביא ; ןדמשּפָא ,רֵצֵנ --

 ,םוטנט

 םוצ ןייגרעביא :;ךיז ןדמש ,רֵצֵנִּתַה --
 ,םוטנטסירק

 :ץָארּפש-ןצנַאלֿפ .ז ,רָצֵנ -כָאנ ;ײגֿפױא
 ו ,םוק

 -טיר ןוֿפ ןטכָאלֿפעג לשיוק ,םיִרְצַנ לַס --
 .ךעל

 .(רעוועג ןיא) לגיר-סטייהרעכיז .נ ,הָרָצִנ

 רעכעלטסירק ;םוטנטסירק .נ ,תּורָצַנ

 ' ' ,ןביולג

 ,רעכעלטסירק :טסירק .ת ,יִרָצְנ

 ,רעקיטּפרעדַאבטונ .ת ,ְךֶרֶצֵנ

 עז .רענערָאװעג ןדנוצעגנָא .ע"פ ,תַצָנ

 ,תֹצָי

 -עלכרוד :ןרעכעל .י"פ ,(בֹּקִי ,בֵקָנ) בֹּקְנ
 -ַאב ;ןלעטשטסעֿפ :ןכעטשכרוד ;ןרעכ
 .ןטלעש :;ןזַײװנָא : ןעמיטש

 טעוו ץעזעג סָאד ,רֶהָה תֶא ןיִּדַה בֹקִי --
 טימ זעלדנַאה :גרַאב םעד ןרעכעלכרוד

 .ץעזעג ןוֿפ טייקגנערטש רעצנַאג רעד

 -כרוד !ןרעװ טרעכעלעגכרוד ,בֵקָּנִה --
 -עוו טלעטשעגטסעֿפ :ןרעו ןכָאטשעג
 | .ןרעו ןזיוװעגנָא :ןר

 -ַאב ;ןכעטשכרוד ;ןרעכעלכרוד ,בֵּקַנ -
 .טכעלשעג ךעלבַײװ סלַא ןעמיטש

 .לענוט .נ הָּבְקִנ

 .גנורעכעל .ז ,בֹוּבְקִנ

 ,רעקירָאּפ : רעטרעכעלעג .ת,יִבֹּוּבְקַנ |

 .טַײקירָאּפ .ב ,תֹויִבּוּבִקנ
 .רָאּפ ;עלעכעל .ג,תיִבּוּבִקַנ

 :נ ,תּובְּקַנ

 -כרוד :ןרעװ טרעכעלעגכרוד ,בֹוקָנ -- |
 .ןרעװ ןכָאטשעג

 .ןשינעֿפרעדַאב עכעלריטַאנ

 .ןרעכעל .י"פ ,ֿבֵּבְקַנ

 .ןרעװ טרעכעלעג ,בָּבְקִנ --

 .יז :ױרֿפ .נ ,ּהָבַקָנ

 -עג היו ,הָבֵקְנ ןוׁשָל ,הֶָבֵקְנ ןיִמ =
 עי

 ;טײקכעלבַײװ
 .ןאגרָא-סטכעלשעג

 רעכעלבַײװ

 .רעכעלױרֿפ :רעכעלבַײװ .ת ,יִתֹובְקִנ |

 -עג ןכעלבַײװ ןוֿפ ;רעכעלבַײװ .תייֵבְקִנ ||

 .טכעלש

 -עטש ;ןריטקנוּפ .י"פ (דֹקנִי ,דקָנ) רֶקָנ
 ;ןי

 טריטקנופ ,רֵקַּנִה --!

 ,(טכיל) ןעגנירדכרוד ; תודוקנ ןל

 טנכייצַאב :ןרעו
 :ןרעוװ טלטניּפַאב :תודוקנ טימ ןרעוו

 ןוא ךעלעטניּפ טימ ןרעוו טצירּפשַאב
 .ןקעלֿפ עניילק

 -יא ןוא רעטנוא תודוקנ ןלעטש ,דֵּקַנ -

 .ןריטקנוּפ ;תויְָתֹוא רעב

 ;תודוקנ טימ ןרעוו טנכײצַאב ,דֹוּקִנ --
 .ןרעװ טריטקְנוּפ

 ,תודוקנ טימ ןרעוו טנכיײצַאב רֵּקִנְתִה -|

 טימ רעטקעדַאב :רעטלטניּפעג .ת ,דֹקָנ |
 .ןקעלֿפ עניילק ןוא ךעלעטניּפ



 וקנ - דַקָנ

 -טקנוּפ :טקנוּפ רעטליוהעגסיוא .ז דֵקָנ
 .ןָאקָאק ,ליצַאב רעקימדָאֿפ

 -נָא :ךעלעטניּפ טימ ןריניל .י"פ ,דָדְקַנ
 .סעיניל עטלטניּפעג ןענכייצ

 -עטניּפ טיִמ ןרעוו טנכייצעגנָא ,רֵרָקֶנ =

 .(סעיניל) ךעל

 .ךעלעטניּפ טימ גנונכייצ-סעיניל .ז,דּוּדְקִנ

 ןייא) טקנוּפ ;( .) טקנוּפ :לטניּפ .נ ,הָּדִקְנ

 :(טרָאּפס ןיא ,ןטקנוּפ ייווצ ,טקנוּפ
 ;לסנייא :טקנוּפכױה :סולש :הדוקנ
 .טרָא-סגנונױװַאב

 -ימעס :עמָאק-לטניּפ ,קיִסָפּו הֶּדִקְנ -
 .(:) ןָאלָאק

 .(:) טקנוּפיײװצ ;טקנוּפלּפָאט ,םִיַתָּד קני --

 -נָא :טקנוּפ-רַאּפשנָא ,הָזיִחֲא תַּדִקְנ --
 .טקנוּפ- טלַאה

 .לקניווקוק ,(תּואְר) טָּבַמ תַּדְקָנ -

 ,טקנוּפ-גנַאגסױא ,אָצומ תַּדְקְנ --

 ;סערַאכוס .ריז ,(םיִּדִּקִנ םָחָל) םיִּדּקִנ
 .טיורב טנקורטעגסיוא

 -עּפ :דוקינ ןיא טסילַאיצעּפס .ז ,ןֶּדְקַנ
 .רעכעלטקניּפ ;טנַאד

 .(;) טקנוּפיײװצ :טקנוּפלּפָאט .ז"נ ,םִיַתָּדִקָנ

 :ןרעװ טקינײרעגּפָא .ע"פ ,הֵקָּנִה (הקנ)
 ןַײז :קיטרעֿפטכער ןַײז :ןייר ןַײז

 .טסיוו ןוא טסוּפ

 .ןקיטרעֿפטכער :; ןקינײרּפָא .י"פ ,הֵּקַנ --

 -עג ןרעוו :ןרעװ טקינײרעגּפָא ,הֹּקָנ --
 ,טקיטרעֿפטכער

 ; ךיז ןקינײרּפָא ,הֵּקַנְתַה --

 .למעק רעכעלבַײװ .נ ,הָקָנ

 .רענעֿפורעגסױא ;רעטרעכעלעג .ת ,בּוקָנ

 .ןייר ןרעוו
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 -בַײװ טימ גנונכײצַאב :גנורעכעל .ז ,בּוקָנ
 .טכעלשעג ןכעל

 -סױרַא :םוטקער ,םיִבּוקְנ תיֵּב .נ הֶבּוקְנ
 .גנונעֿפע-גנַאג

 .רעטלטניּפעג ;רעטלטניּפַאב .ת ,דֹוקָנ

 -ניא :עיצַאטקנוּפ ;גנוריטקנוּפ .ז ,דּוּקָנ
 ,דוקינ טימ גנונכייצַאב ! עיצקנוּפרעט

 רעטלבב ,ןויָלֲעָה ,יֵלְבַּבַה ..דּוּקִּנַה --
 .(תויתוא יד רעביא) םעטסיס-דוקינ

 -הירבט ,ןֹוּתְחַּתַה ,יניְרַבְטַה דּוּקִּנַה --
 רעקיטנַײה ךיוא ,םעטסיס-דוקינ רעש
 .(תויתוא יד רעטנוא ךעלכעזטּפיוה)

 ;סערַאכוס .ריז ,םיִדּוּקִנ םָחֶל ,םיִדּוּקִנ
 .טיורב טנקורטעגסיוא

 .טקנוּפ :לטניּפ .נ ,הָּדּוקָנ

 :גנונעקירטסיוא .ז ,זּוּקָנ
 ,שזַאנערד

 ;עיצַארָאילעמ

 .רעטדנעוועגנָא :רענעמונעגנָא .ת ,טּוקָנ

 .גנוקיניײרּפָא :גנוקינייר .ז ,יֹּוקְנ

 .רענעגָאלשעצ ;רעטּפַאלקעצ .ת ,ףֹוקָנ

 .ייא טּפַאלקעגנָא ,הָפּוקָנ הֶציב --

 -עסירעגּפָא :רעטקנעלעגסיוא .ת ,ַעּוקְנ
 ,(.גרעביא) רענ

 ,גנוגָאלשעצ ;שינעּפַאלקעצ .ז ,ףּוּקָנ

 ,שינעּפַאלק-ץרַאה ,בֵּלַה ףוקנ +

 -עסעגעגסיוא :רעטקיּפעגסױא .ת ,רּוקָנ
 .רענעסיבעגסיוא ;רענ

 טייקיטע :גנוקיּפ :גנורעכעל .ז ,רּוּקְנ
 ,גנורעביירט ,רקַנמ ןוֿפ

 רענייטשלימ ןוֿפ רעֿפרַאש .ז ,רֹוקְנ

 -ָאילעמ ךרוד ןענעקירטסיוא .ייפ יֹוקַנ

 ןרינערד ;עיצַאר
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 -לעמ ךרוד ןרעװ טנקורטעגסיוא ,וּקִנ -
 .ןרעוו טרינערד :;עיצַארָאי

 .טולב-רעדָא ןזָאל ,םָד ֹוּקַה ,זֵּקַה --

 .טולב-רעדָא ןרעוו טזָאלעג ,זֵּקִה --

 יד ןיא ןרעו טקירעדינרעד .ע"פ ,טקָנ

 .טּוק עז .ןגיוא ענעגייא

 -נָא :ןעמעננָא .י"פ ,(טֹקנְי ,טקָנ) טֹקָנ
 .(ןעלטימ ,גנולעטש) ןדנעוו

 טדנעוװעגנָא :ןרעװ ןעמונעגנָא ,טֵקָּנִה --
 .(ןעלטימ ,גנולעטש) ןרעוו

 .ןלעטשוצ ,טֵּקִנ --

 -ידלושמוא ;רעקיטכיצ :רענייר .ת ,יִקָנ
 .רעק

 .רעלעדייא : רעלעטבוס ,תַעַּדַה יֵקָנ --

 :רעכעלֿפױקרעביא-טשינ ,םִיִיַּפַּכ קניה
 .רעכעלטנרָא

 .טולב קידלושמוא ,יִקָנ םַּד --

 .טוג רעבָא קיניײיװ ,יִקָנְו בֵק --

 ,גנוכעטשכרוד ; גנורעכעלכרוד .נ ,הָביִקְנ

 .טייקנייר .ז ,ןֹויִּקִנ

 -כעלֿפױקרעביא טשינ ,םִיַּפַּכ ןֹויִקִנ --
 . ,טייקכעלטנרָא :טייק

 -ברוד ;גנוקיניירסיוא ;טייקנייר .נ ,תֹניִקָנ
 ,גנוקינייר

 -לדייא :;טייקלעטבוס ,תַעַּדַה תּוּיִקָנ --
 .טייק

 .גנודנעוװנָא ;גנומעגנָא .נ ,הָטיִקְנ

 םַײב גנומעננָא-טײקילײה ,ץָּפָח תַטיִקָנ --
 .העובש ַא ןבעגּפָא

 ,גנומענ-המקנ .נהָמיִקָנ

 .גנוקנעלסיוא .ג ,הָעיִקָנ

 ,שינעּפַאלק ;גנוּפַאלק .נ ,הָּפיֵקְנ

 עקְנ - ּוקָנ

 ,שינעּפַאלק-ץרַאה בל תַפיִקְנ --

 .טלַאּפש-ןזלעֿפ :טלַאּפש .ז ,קיִקָנ

  ,הָריִקְנ
 .(לבָאנש

 ןטימ) גנוקיּפסױא ;גנוקיּפ

 .גנוּפַאלק .נ ,הֶׂשיִקְנ

 .ימ ןָא ;טכַײל .פ"הת ,לֵקָנְּב ,לֵקָנ
 -יטרעוומוא ;רעטצעשעגגנירג .ת ,הָלָקִנ

 .רעקידנטַײדַאבמוא ;רעק

 .ךַאז עטכַײל :טייקיניילק .נ ,הָּלִקְנ

 .טכַײל ,הֶּלִקְנ לַע --

 ןעיצוצרעביא) גנַאטש-טעב .ז ,טיִלְקַנ
 .(רעטיקסָאמ

 .טייקניימעג .נ ,תּולְקַנ

 :ךיז ןַײז םקוג .ע"פ ,(םֹּקִי ,םֵקָנ) םקְנ
 .המקנ ןעמענ

 .המקנ ןעמענ ,םָקָּנִה --

 ,המקנ ןעמענ ,םָּקַנ -

 ,המקנ טימ ןרעוו טלָאצַאב ,םֵּקִה --

 ,המקנ ןעמענ ,םַּקַנְתַה --

 ,גנומענ-המקנ ;המקנ :נ ,הָמָקְנ .ז ,םֶקָנ

 .רעקיצַײג-המקנ .ז ,ןֶמְקַנ

 .טײקיצַײג-המקנ .נ ,תֹונָמְקַנ

 ,טשרּוװ .ז ,קיִנְקַנ

 ,לדנַאה-טשרּוװ .נ ,הָּיִקיִגְקַנ

 ,לטשריוו .נ יתיִקיֵנְקִנ

 .רעכַאמ-ןטשרוװ .ז ,רֶקיִנְקַנ

 -רעד :ןעקנעלסיוא .ע"פ ,(עקִי ,עַקָנ) ַעקִנ
 .ךיז ןרעטַײװ

 -עג םיא טָאה סע ,יָמ ֹוׁשּפַנ הֶעְקִנ --
 .ןוֿפ טלקע

 .טלַאּפש ;גנוקנעלסיוא .ז ,עֶקָנ



 הנ = הק

 ;ןגָאלש .ייפ ,(ףֶּקִי ,ףֹקְנְי ,ףֵקָנְ) ףקָנ
 ןעײרדמורַא : ןעלגנירמורַא .ע"פ .ןּפַאלק

 ,ןזַײרקמורַא :ךיז

 רעגניֿפ ןטימ ןּפַאלק ,עַּבְצֶאְּב ףֹקָנ --
 ,(ןוט טשינרָאג)

 טשינ) גנוּפַאלק-ץרַאה ןליֿפ ,בֵּלֵה ףקָנ --
 .(גנונדֹרָא ןיא ןַײז

 -ַא ןרעוו :ןרעװ טלגנירעגמורַא ,ףֵּקַּנִה --
 / .ּפָאק םעד םורַא ןריושעגמור

 ;ןדַײנשסױא .;ףֵּקַנ --
 .(טכורֿפ) ןעלקָאש

 -ּפָא ;ןקַאהסיוא

 -ַא :ןעײרדמורַא : ןעמענמורַא ,ףֵּקַה --
 -ערק ףיוא ןבעג : ןײגמורַא ;ןזַײרקמור
 ,טיד

 םורַא ןרעשמורַא ,וׁשאֹר תַאַּפ ףֵּקַה --
 / .ּפָאק םעד

 .טַײצ יד רעבירַא זיא'ס ,םיִמָּיַה ּופיֵּקָה --

 .רעקידנעמענמורַא יףיִּקַמ =

 ;ןרעװ ןעמונעגמורַא ,ףֵּקִה --
 .ןרעו טזַײרק

 -עגמורַא

 -ּפָארַא) לקָאש :לסיירט :;ּפַאלק .ז ,ףקנ
 ,(ןטכורֿפ ןעלקָאשוצ

 .קַאיניס + ץעז ;ּפַאלק .ז ,ףֶקָנ

 -גרע ןוֿפ) שינעּפַאלק-ץרַאה ,בֵּלֵה ףֶקָנ --
 .(גנובעלרעביא רעטס

 .קַאיניס :ץעז :ּפַאלק :לַײב .נ ,הָּפְקִנ

 -עלסיוא :ןרעכעל .י"פ ,(רֹּקִי ,רֵקָנ) רֹקָנ
 :ןקיּפסױא ;ןצירסיוא ;ןכעטש :ןרעכ
 .ןעבָאשזדסיוא

 -סיוא :;ןרעוו טרעכעלעגסיוא ,רֵקָּנִה --
 .ןרעוו טעבָאשזדעגסיוא ;ןרעוו טקיּפעג

 -רקַנמ :ןרעכעלכרוד ; ןכעטשסיוא ,רֵּקַנ =
 ;ןקיּפסױא :!ןקיּפ :ןרעביירטסיוא ;ןַײז
 .ןצירקסיוא :ןרעקסיױא ; ןקיניירסיױא
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 -עגסיוא ;ןרעװ ןֿכָאטשעגסױא ,רֹוקִנ --
 :ןרעװ טקיּפעגסױא :ןרעװ טרעביירט
 .ןרעװ טצירקעגסיוא

 -סיוא ;גנוקיּפסױא :גנורעכעל .ז ,רֵקָנ

 .עטולד :טָאלד :גנובָאשזד

 .(לגױֿפ) ץלָאהקיּפ .ז ,רָּקִנ

 :לָאט-טלַאּפש :טלַאּפש-גרַאב .נ ,הָרְקִנ
 .ביוטש ןוא רעטילּפש-ןייטש

 ,רערעטשינ .ז ,ןֶרְקַנ

 ,רעלבַארג :עינַאמ-רעטשינ .נ ,תּונְרְקַנ

 -סיוא :ןּפַאלק .י"פ ,(שֹּקִי ,ׁשֵקָנ) ׁשֹקֶנ
 .עקטסַאּפ ַא ןיא ןעגנַאֿפ : ןּפַאלק

 :עקטסַאּפ ןיא ןרעוו ןעגנַאֿפעג ;ׁשֵקָּנַה --
 .ןרעו טּפַאכעג

 ַא ןלעטשֿפױא ,ׁשֵּקַנ --

 ,ןכַײלגרַאפ' :ןקױּפ :ןּפַאלק ,ׁשֵּקַה --

 .עקטסַאּפ

 .ןרעוו ןכילגרַאֿפ ׁשֵּקִה ==

 ןַא א :ךיז ןּפַאלקנָא ,ׁשֵּקַנְתַה - |
 .טַאטנעטַא

 - ,ּפַאלק רעטכַײל .ז ,ׁשֶקָנ

 ;רעטמעלקעג :רעטרעטיברַאֿפ .ת ,הָׁשָקַנ
 .רענעגָאלשעג

 ת ,הָׁשָקְנ

 6 א :
 רעכערֿפ ;רעטעװעטרַאהעג

 לפעצ :לּפמעל-םייל ,(תֹורָנ 'ר) .ז ,רֵנ
 .(.דעמ)

 .ןדמַל ןסיֹורג רַצֿפ .צַאב ,לֵאָרְׂשִי רַנ =

 ;דנורג :טכיל שירעזַײװגעװ ,ויִלָנַרְל רַנ -
 | / .רקיצ

 .רעטכַײל ,רֵּנַה תיֵּב --
 -נענערב ךעלסַײררעביאמוא ,דיִמָּת רֵנ --

 ,ןלוש ןיא ּפמָאל רעקיד
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 .(ץנַאלֿפ עקימולב) ַארעטָאנעָא .ז ,הָלְיַל-רַנ

 .רעקידנלעֿפעג :רעקידװעעזנָא .ת ,הָאְרִנ

 יו :סיוא טעז ,הָאְרִּנַה יֵפְּכ ,הֶאְרִּנַּכ -

 .ךעלנַײשרָאװ :;סיוא טעז סע

 ,רעטריוורענעד :רעטגערעגפיוא .ת וָּנְרִנ

 -קירירפַאב טשינ :טנַאגירטניא .ת ,ןֶגְרִנ

 .טנעטנָאקלַאמ ;רעט

 -נָאקלַאמ :עװטסטנַאגירטניא .נ ,תֹונָּגְרִנ

 .םזיטנעט

 .רענעמונעגרעביא :רעטרירעג .ת ,ׁשָּנְרִנ

 .(ץנַאלֿפ-םימׂשב) דרַאנ .ז ,ְךְרנ

 ,לײא-דרַאנ .ז ,ןֹוניִּדְרַנ

 :רעטגָאיעג :רעטגלָאֿפרַאֿפ .ת ,ףָּדְרִנ
 ,רעקימינָאניס :רעקיטַײדכַײלג

 םינָאניס ,ףָּדְרִנ םֵׁש --

 -שימינָאניס :טײקיטַײדכַײלג .נ,תּוּפָּדְרַנ
 ,גנורעו-טגלָאֿפרַאֿפ ; טייק

 -ַאמ-גנוגלָאֿפרַאֿפ ,תּופְּדְרִּנַה-ןועֶנִׁש --
 .עינ

 ,ליּפש-עקמַאד ;ליּפש-ךַאש .ז ,דיִׁשָּדְרַנ

 ,לטעב-גָארט .ז ,דָורַנ

 -ונעגרעביא ;טייקטרירעג .נ ,תּוׁשָעְרִנ

 .טייקנעמ

 -כַאנ :רענעזָאלעגּפָא ;רעלױֿפ .ת ,הָּפְרִנ
 .רעקיסעל

 :טײקנזָאלעגּפָא :טײקלױֿפ .נ ,תֹוּפְרִנ
 ,טײקיסעלכַאנ

 .רעקיטָאלב :רעקיּפמוז .ת ,ׂשָּכְרִנ

 .רעקידנרעג .ת ,הָצְרִנ

 .רעטעדרָאמרעד .ת ,חָצְרָנ

 .טכענק רעקיבײא .ז,עֶָצְרִנ דָבֵע ,עֶצְרִנ

 ,גנוטכענקרַאֿפ עקיבייא .נ ,תֹועָּצְרִנ

 אֹׂשְנ - הֶלְיַל-רַנ

 ,(םולב) זיצרַאנ .} ,סיִקרָנ

 :לַארעטוֿפ ;לדיש :דייש .ז יקיּתְרַנ

 ,לשעט

 .ַאניגַאװ :דיישרעטומ .נ ,הָקיּתְרַנ

 - ,לרייש ןוֿפ ןעיצסױרַא .י"פ ,קָּתְרַנ

 -לדייש ןוֿפ ןרעוו ןגױצעגסױרַא ,קֵּתְרִנ --

 .ׁשֶנְרַּב עז .ןױשרַאּפ ;שטנעמ .ז ׁשֶנ

 דָארט :ןבײהֿפױא .י"פ ,(אָּׂשִי ,אָׂשָנ) אֹׂשָנ
 -סיוא ; ןדלוד : ןעמענ :ןגָארטֿפױא :ןג
 ןעמענ :ןעלדנַאה :ןבעגרַאֿפ :ןטלַאה
 .ןרעווש ;ךיז ףיוא

 ַא ןעמענ :ןבָאה הנותח ,הָּׁשִא אֹׂשִנ --
 .ורֿפ

 ןרעו טשטנעבעג ,"תַאֵמ הָכָרְּב אֹׂשָנ --
 ִׂ ."ןוֿפ

 .ךיז ןשרעהַאב ,םִיַּנָׁשְּב רָׂשָּב אֹׂשָנ --

 .ןַײז לחומ :ןבעגרַאֿפ ,אָטֵח אֹׂשָנ -

 .ןרעװ ןלעֿפעג ,דָסֶח אֹׂשָנ ,ןֵח אֹׂשָנ -

 וצ) טנַאה יד ןבײהֿפױא ,דִי אֹׂשָנ -
 .(ןַײז ללּפתמ ,ןרעווש

 ןגעק טנַאה יד ןבײהֿפױא ,יָּב דִי אֹׂשָנ -
 .ןצעמע

 טנעה יד ןבײהֿפױא ,םִיַּפַּכ תֶא אֹׂשָנ --
 ,ןשטנעב וצ

 .ןטעב ,-לָא םִיַּפַכ אֹׂשָנ -
 ןסיורג ַא וצ ךיז ןבייהרעד ,בֵל אֹׂשָנ -

 ,ךיז ןטלַאהסיורג :טַאט

 .-וצ ןרעגַאב ,-לֶא ׁשֶפָנ תֶא אֹׂשָנ -

 -רעטנוא ; ןעלדנַאהרַאֿפ ,ןֹתָנְו אֹׂשָנ --
 .ןריטקַארטרעּפ : ןעלדנַאה

 : ןבעגרַאֿפ (עַׁשֵּפ ,אָטֵח) ןוָע אֹׂשָנ -
 .ןרעװ טֿפָארטשַאב ;ןַײז לחומ



 הֶשָנ -- אׂשָנ

 ,טסַאל ַא ךיז ףיוא ןגָארט ,לֹעְּב אׂשָנ --
 .טכילֿפ ַא

 .ךיז ןטלַאהסױא ,ֹומָצֵע תֶא אֹׂשָנ --

 .ןרישזעטָארּפ ,םיִנָּפ אֹׂשָנ --

 יד ןיא ךַײלג ןקוק ,?לָא םיִנָּפ אֹׂשָנ --
 .ןגיוא

 ,ךיז ןטלַאהסיױרג ,שאֹר אֹׂשָנ --

 .ןסירגַאב ,לָל םולָׁש אֹׂשָנ -
 .טָאג ַײב ןרעווש ,'ד םֵׁש אֹׂשָנ -

 .רעֿפלעהוצ :רעניד ,םיִלָכ אָׂשֹונ --

 -ןיול :רעטיה רעטלָאצעג ,רָכָׂש אֵׂשֹונ --
 .רעטלעטשעגנָא

 ןבױהעגֿפױא ;ךיז ןבײהֿפױא ,אָּׂשָּנִה --
 -עוו ןגָארטעג :ןרעוו ןביוהרעד :ןרעוו
 ,(יױרֿפ) ןבָאה-הנותח :ןר

 .(ױרֿפ) ןבָאה הנותח ,ׁשיִאְל הָאְׂשִנ --

 -רעטנוא ;ןבייהרעד :ןבײהֿפױא ,אֵּׂשִנ --
 .ןריֿפרעביא :ןעיצרעד : ןטלַאה

 -וצרעביא ןכַאמ :ןריֿפרעביא ,אָּׂשַה --
 ןדנעו :;ןדָאלנָא :ןגָארטרעביא :ןריֿפ
 הנותח :ןקישוצ ;ןקישנָא ;קנַאדעג
 ,(יורפ) ןכַאמ

 .הצע ןַא ןבעג ;ןטַאר ,הָּצֵע אֵּׂשַה --

 .רעטַײש ַא ןכַאמ ,הָאּוׂשַמ אָּׂשַה --

 ןבײהֿפױא ;ךיז ןבייהרעד ,אָּׂשַנְתֶה --
 -נביוא ןוֿפ ןקוק :ךיז ןבַײהסױרַא :ךיז
 ,ּפָארַא

 -עבױהעגסױרַא :רענעביױוהרעד .ת ,אָּׂשָנ

 ,רעטמירעג :רעכיוה :רענ

 ;בֹוח ןרעדָאֿפ .י"פ ,(אָּׁשִי ,אָׁשָנ) אֹׂשָנ

 ,הֹׂשָנ עז .בֹוח ןענָאמנַײא

 טצײרעגנָא ;ןרעװ טצעהעג ,אָשָנִה --
 טרַאנעגּפָא :ןרעװ טקָאלעג :ןרעװ
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 ןכַײלג ןוֿפ ןרעװ טריֿפעגּפָארַא :ןרעװ

 .געוו

 ןדערוצ ;ןקָאל ;ןציירנָא ;ןצעה ,אָּׁשַה --
 ןכַײלג ןוֿפ ןריֿפּפָארַא ;סטכעלש וצ
 .ןריצָאװָארּפ :געוו

 .לַאמכָארק .ז ,אָׂשָנ

 -נָא .:ןזָאלב .ע"פ ,(בֹׁשִי ,בֵׁשָנ) בֹׁשְנ
 .ןזָאלב

 .ןזָאלבנָא : ןזָאלב ,בֵּׁשַנ -

 .ןזָאלבֿפױרַא ;ןזָאלבעצ ,בָּׁשַה --

 ןרעטַאלֿפעצ ןוא ןזָאלבעצ ,בֵּׁשַנְתַה --

 ףיוא ןזָאל ;ךיז ןזָאלברעדנַאנוֿפ : ךיז

 .ךיז ףיוא ןזָאלב :טניװ ךיז

 .עקטסַאּפ-לגױֿפ : זָאלב .ז ,בָׁשָנ

 .סעװעלּפ .נ ,תָבֹׁשָנ

 :ןגָאירעד :ןכיירגרעד .י"פ ,גֵּׁשַה (גׂשֶנ)

 -ירק ;ןֿפַײרגַאב : ןעמענַאב ;ןקידנעב

 .ןכערּפשרעדיװ : ןריקיט

 טגָאירעד :ןרעװ טכיירגרעד ,גֵׁשֶה --

 .ןרעוו טקידנעבעג :ןרעוו

 -כעמ :רעכיױה :רענעביוהרעד .ת ,בֶנָׂשִנ

 .רעקרַאטש :רעקיט

 .קַאינָאמַא .ז ,רּודְׁשַנ

 ;ֿבוח ַא ןענָאמ .י"ועפ ,(הֶּׁשִי ,הָׁשָנ) הֹׂשָנ
 -רעד :ןרעװ טרעטַײוװרעד : ןסעגרַאֿפ

 .ןרעװ טכַאװשעגּפָא :ךיז ןרעטַײװ

 ןוֿפ ןקעמסיוא : ןסעגר.- ןכַאמ ,הָּׁשַנ --

 .ןורּכז

 ;בוח ַא ןענָאמ :ֿבוח ַא ןיעדָאֿפ ,הֵּׁשַה --

 .ןרענימרַאּפ

 -גיש ;רעדָא-דנעל ,הָׁשָּנַה דיִּנ .ז ,הָׁשְנ

 .(סוקידַאישיא סּוװרענ) רעדָא
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 -עגָארטעג ;רעטַאהעג-הנותח .ת ,אּוׂשָנ
 .(.מַארג) טקעיבוס :טַאקידערּפ ;רענ

 .עטַאהעג-הנותח .נ ,הָאּוׂשָנ

 -יטַאקידערּפ :רעוויטקעיבוס .ת ,יִאּוׁשָנ

 ,(.מַארג) רעוו

 .הנותח .ר"ז ,ןיֵאּוׂשְנ ,םיִאּוׂשִנ

 .ןבָאה-הנותח ,ןיִאּוׁשְּנַה תיִרְבִּב אֹוּב --

 ,זָאלב רעקרַאטש :זָאלבנָא .נ ,בֹוׁשָנ

 .רעטַאהעג-הנותח .ת ,יוׂשָנ

 .רענעסיבעג .ת ְּךּוׁשָנ

 ;גנובַײרטרַאֿפ ;גנורעטַײװרעד .ז,לֹוׁשְצ
 ,גנונגײאטנַא

 ,רעטריסקַאט :רעטצַאשעג .ת ,םֹוׁשָנ

 ,גנומעטע .ז ,םוׁשָנ

 ,גנוּפָאס .ז ,ףִיׁשָנ

 ,בױטש-לַאֿפּפָא .נ ,תָּכֹוׁשָנ

 .גנושיק .ז ,קֹׁשָנ

 .רעטנֿפָאװַאב .ת ,קֹוׁשָנ

 -ַאװעכילּפ :רענעכָארקעגסױא .ת ,רּוׁׂשָצ

 .(םיוב) רעטעקַאנ :רעט

 .לַאֿפּפָא .ג ,תֶרֹוׁשְנ

 ,טײקכעלבַײװ .נ ,תּוׁשָנ

 ןוֿפ םרָאֿפ-לָאצרעמ .צעּפס .ר'נ ,תֹוׁשָנ

 ,הָּׁשֲא
 -ָאוװעגעילַאק ;רענעּברָאדרַאֿפ .ת ,תָחְׂשִנ

 .רענער

 ,בוח רעקילעֿפ .1 ,יִׁשָנ

 ,רעכעלבַײװ .ת ,יִׂשָנ

 :רעציזרָאֿפ :סעזערּפ ;טּפױה .ז ,איׂשָנ
 ,טנעדיזערּפ

 ,סנקלָאװ-ןגער .ריז ,םיִאיִׂשָנ .ז ,איִׂשָנ

 ריִׁשָנ -- אּוׂשְנ

 ;גנוגָארטרעביא ;גנוגָארט .נ ,הָאיִׂשְנ
 :ןירעציזרָאֿפ :טנעדיזערּפ ןוֿפ ױרֿפ
 איִׂשָנ רעד ;ןיטנעדיזערּפ ; ןיסעזערּפ
 .(שימַארַא)

 ַא טימ גנובָאה-הנותח ,הָׁשִא תַאיֵׂשְנ --
 .ױרֿפ

 ,גנושטנעב ,םִיַּפַּכ תַאיִׂשָנ --

 .גנובעגּפָא-דובּכ ,םיִנָּפ תַאיֵׂשְנ --

 ;םוידיזערּפ ;גנורידיזערּפ .נ ,תֹואיׂשְנ
 .טֿפַאשטנעדיזערּפ

 ,גנוזָאלב ;זָאלב .נ ,הָביִׁׂשָנ

 ,גנוסעגרַאֿפ ,הָּיִׁשָנ

 .טלעווענעי ,הָּיִׁשָנ ץֶרֶא --

 -נַארק) רילרַאֿפ-ןורּכז :עיזענמַא .ז ,ןֹויָׂשָנ }
 ,(טייק

 .טײקכעלבַײװ .נ ,תּויִׁשָנ

 .סיב ;גנוסַײב .נ ,הָכיֵׁשָנ

 ;גנולַאֿפסױרַא : גנוכירקסיוא .נ ,הָליִׁשָנ |
 .גנולַאֿפּפָא

 .ןעױרֿפ .ר"נ ,םיִׁשָנ

 דנַאב ןטירד ןוֿפ ןעמָאנ ,םיִׁשָנ רָדֵס --
 ,הנשִמ רעד ןוֿפ

 .גנומעטע .נ ,הָמיִׁשָנ

 ,םעטָא רעצרוק ,הָמיִׁשָּנַה רָצֹק --

 ,גנוזָאלב .נ ,הָפיֵׁשָנ

 ,ןטנעמורטסניאדזָאלב ,הָּפיֵׁשָנ ילְּב =

 .שוק .ג ,הָקיִׁשְנ

 ןוֿפ טױט רעסיז ,הָקיִׁשָנ תַתיִמ --
 ,(קַאלשצרַאה

 ;לַאֿפּפָארעטעלב ןוֿפ טַײצ .ז ,ריִׁשָנ
 .ןרעדעֿפ ,רָאה ,לָאװ גנוטַײב ןוֿפ טַײצ
 .(ּפָאק :םיוב) רעטעקַאנ .ת



 קׂשָנ -- הָריִׁשְנ
 -סיוא :גנולַאֿפסױא ; גנולַאֿפּפָא .נ ,הָריִׁשָנ

 ,גנוכירק

 .(טײקנַארק) שַאיסיא .נ ,תיִׁשָנ

 ;ןסַײב .י"פ ,(ְךֵׁשִי ,ְּךֹׁשִי ,ְּךֵׁשָנ) ְךֹׁשָנ
 -ענ ;ןעשזירג : ןעשזירגּפָא : ןסַײבּפָא
 .טנעצָארּפ ףיוא ןעַײל :טנעצָארּפ ןעמ

 ענעקַאבעגֿפױנוצ ,םיִכָׁשֹונ םיִרָּכַּכ --
 .ךעלבעל

 .ןרעװ ןסיבעג ,ְךֵׁשָּנִה --

 .ןעשזירג :ןסַײבעצ :;ןסַײב ,ְּךֵׁשַנ -י

 .ןרעװ ןסיבעג ,ְּךֹוׁשָנ --
 ןעמענ :טנעצָארּפ ףיוא ןביג ְךֵׁשַה יי

 ןסַײב וצ ןצייר ;רעכּוװ

 .רעכּוװ ;טנעצָארּפ .ז!ְךֶׁשָנ

 .ָארויב ;עירַאלעצנַאק .נ ,הָּכָׁשִנ

 .רעקידנסַײב :רעסַײב .ז ,ןֶכְׂשַנ

 :רענעגנודעג ;רענעגנודרַאֿפ .ת ,רָּכָׂשִנ
 .רעמענ-ןיול

 -סיוא ;ןלַאֿפּפָא .י"ועפ ,(לֵׁשָי ,לֵׁשָנ) לֹׂשנ
 -ּפָארַא : ןבַײרטרַאֿפ :ןכירקסיוא :ןלַאֿפ

 .ןֿפרַאװ

 -ַײװרעד :ןרעװ ןלַאֿפעגּפָא ,לֵׁשַּנַה --
 .ןרעו טרעט

 -רַאֿפ ;ןגָאירַאֿפ :ןרעטַײװרעד ,לָּׁשַנ א
 ,ןבַײרט

 -רַאֿפ :ןרעװ טרעטַײװרעד ,לֹוׁשָנ --
 .ןרעו ןבירט

 .ןעלקָאשּפָא : ןֿפרַאװּפָארַא ,לֵּׁשַה --

 .ךיז ןטַײב :ךיז ןלעשּפָא ,לֵּׁשַנְתֶה -

 -נַאלש ַײב טַײבּפָא-טױה ןוֿפ טַײצ .ז ,לָׁשָנ
 לַאֿפּפָא-ןטכורֿפ ;ןטקעזניא ןוא ןעג
 .טַײצ רעד רַאֿפ

 .ןעמעטע .עיפ ,(םֹׁשֹי ,םֵׁשַנ) םֹׂשִנ
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 .ןעמעטע רעווש : ןעּפָאס ,םֵּׁשַנ --

 .ןעּפָאס ,םֵּׁשַנְתִה --
 :(קידהצילמ) טסַײג :המשנ .ז ,םֶׁשַנ

 .רָאה ןקיטַײזַאב וצ בלַאז ;םעטָא

 -עטע :םעטָא ;טסַײג :המשנ .נ ,הָמָׁשָנ

 -עשַאב עקידעבעל רַאֿפ .צַאב :גנומ
 .ןשינעֿפ

 :טײקנבױהרעד-טסַײג ,הָרָתִי הָמָׁשָנ --
 .טײקטגײלעגֿפױא עכעלרעַײֿפ

 -נַײרַא :ןזָאלב .י'פ ,(ףֹׁשִי ,ףֵׁשָנ) ףֹׁשָנ
 .טֿפיג ןכעטשנַײרַא : ןזָאלב

 .ןעמעטעסיוא רעווש : ןעּפָאס ,ףּׁשַנ --

 - .זָאלבנַײרַא ,ףֵׁשָנַה --

 .ןעמעטעסיוא רעווש :ןעּפָאס ,ףֵּׁשַנְתַה --

 -ַײװרַאֿפ-טכַאנ ;טכַאנ :טנװָא .ז ,ףֶׁשָנ
 ,גנול

 .ךשוח ירה ,ףֶׁשָנ יֵרָה --

 .(עטענַאלּפ) סונעוו ,ףָׁשָנ בֵכֹוּכ -

 .רעכיוה .ת ,הָּכְׁשִנ

 ,גנוטלַאהרעטנוא .נ ,הֵּיַּפְׁשנ

 .בױטש-לַאֿפּפָא .נ ,תַפֹׁׂשָנ

 -נָא :ךיז ןענערבעצ .ע"פ ,קֵׂשָּנִה (קׂשנ)
 .ןרעװ טצייהעגנָא :ןרעװ ןדנוצעג

 .ןצײהנָא ,קֵׁשַה --

 -סעֿפעגוצ :ןשוק .ייפ ,(קׁשָי ,קֵׁשָנ) קֹׂשָנ
 -ַאװצ ;ךיז ןקינײארַאֿפ :ןרעװ טקיט
 .ךיז ןענֿפָאװַאב ;ךיז ןסיגנעמ

 ַא וצ יואר זיא רע קׁשִי ,םִיַתָפְׂש --
 .קיטרעווביול זיא רע :שוק

 ךרוד ןרעװ טריֿפעג ,דֹקַׁשְי ויִּפ לַע --
 .ןעגנוזַײװנָא ענַײז

 יךס ַא ןשוק ,קָּׁשַנ -
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 .ןרעוו טשוקעג ,קֹוׁשָנ --

 :ןרירנָא ;ךיז ןענענ :ןענענ ,קֵּׁשַה --
 -מַאד ַא ,ףיש ַא ןזָאלּפָארַא : ןרירַאב
 .רעסַאװ ןֿפױא רעֿפ

 יַאװ ןֿפױא ןרעו טזָאלעגּפָארַא ,קֵׁשָנ --
 .(רעֿפמַאד ,ףיש) רעס

 .ךיז ןשוק ,קֵּׁשַנְתַה --

 .רעוועג 1 ,קֶׁשָנ

 .(רעוועג-סיש) רעוועג סייה ,םַח קֶשָנ -

 ,דרעװש) רעװעג טלַאק ,רֵק קֶׁשָנ --
 .(א"א ןקָאלֿפ ,רעסעמ

 .רעוועג רעווש ,דֵבָּכ קֶׂשָָנ --

 .סַײררעביא-המחלמ ,קָׁשָנ תֵַתיִבְׁש --

 -עּפס-רעװעג ;רעטסַײמ-רעוװעג .ז ,קָׁשַנ
 .טסילַאיצ

 ;גנוטכיר-רעוועג .נ ,תּוקְׁשַנ
 ,גנוטכיררַאֿפ

 -סױרַא :ןלַאֿפּפָא .ע'פ ,(רֹׁשָי ,רֵׁשָנ) רֹׂשָנ
 ,ןכירקסיוא ; ןלַאֿפ

 -רעוועג

 .ןֿפרַאװּפָא ; ןסַײרּפָא ,רֵׂשַּנ -

 .ןכירקסיוא ;ןֿפרַאװּפָא ,רֶׁשַה --

 .ןטכורֿפ ענעלַאֿפעגּפָא :רעלדָא .ז ,רָׂשָנ

 -עלנע-רעלדָא :רעקידרעלדָא .ת ,יִרְׁשִנ
 ,רעכ

 רענעטילעג ;רעטנערבעגּפָא .ת ,ףֶרֶׂשָנ
 .הפירש ַא ןוֿפ

 .(טיײקנַארק) גנולַאֿפסױא-רָאה .נ ,תֶרָּׁשַנ

 -לַאטעמ :רענעּפש :ץכעגעז .ג ,תֶרֹׂשְנ
 ,ביוטש

 -סיוא ,ע"פ ,(תֹׁשֶנָי ,תׁשִי ,תַׁשָנ) תֹׁשָנ

 ;ןרַאדּפָא :ןענעקורטנַײא :ןענעקורט

 .ןרעוו טדנעלרַאֿפ

 טיט שש 2 א, יש

 :ןרעװ טנקורטעגסיוא ,תֶׁשָּנִה --

 .ןרעוו טנקורט

 -רַאֿפ

 .טנעמוקָאד ;טֿפירש .ז ,ןֶוִּתְׁשִנ

 ןזַײװנָא .י"פ ,(בֹּתִנִי ,בֹּתִי ,בֵתָנְ) בֹתָנ
 .געוו ַא

 .רערעַײטש :טָאליּפ .ז ,בָּתַנ

 -ץעפורעג ;רעטרעדָאֿפעגֿפױא .ת ,עָּבְתִנ

 .רעטגָאלקעגנָא ;רענ

 .גנוריטָאליּפ .ז ,בּוּתִנ

 ;גנורעדילגעצ ;גנודַײנשעצ .ז ,ַחֹוּתִנ

 .זילַאנַא ;עיצַארעּפָא :עיצקעס

 ,טינש-רסיק ,יְרָסיִֵק ַחּוּתִנ --

 .רעשיגרוריכ .ת ,יִחֹוּתִנ

 .עיגרוריכ ,ַחּוּתִּנַה תַמְכָח --

 .רענעצלָאמשעצ .ת,ְךֹותָנ

 -עג ךיז ,(תונּותְנ ,םיִנּותְנ 'ר) -נ ,ןּותָנ
 -סיוא ;רענעבעגעגרעביא : רעקידנעניֿפ

 ,טרעוו רעטמיטשַאב .ז .רעטרעֿפילעג

 -ַאב ענעבעגעג יד :לשמל) ץלנעבעגעג

 .(עירָאעט יד טשינ ןקיטעטש

 -עצ :גנוגיילעצ ;גנורעטשעצ .ז ,ץוּתִנ
 .גנוכערב

 .גנוטַײרעצ :סַײררעביא .ז ,קּוּתִנ

 -רעביא :רענעסירעגּפָא-רעייא .ת ,קּותָנ
 .רענעסירעג

 ,(קיזומ) ָאטַאקַאטס ,תֹוקּותְנ --

 ,גנורּפש ; גנורּפשרעטנוא .ז ,רֹוּתִנ

 ;ןרעװ טרעטילּפשעצ .ע"פ ,זֵתָּנִה (זתנ)
 .ךיז ןצירּפשעצ :ןרעװ טצירּפשעצ

 -עצ :ןעגנירּפשּפָא :ןצירּפש ,זֵּתַנ --
 ,ןֿפרַאװעצ ;ןרעטילּפשעצ :ןעגנירּפש

 ;ןצירּפשעצ ,ֹוַּתַה --

 ;ןקַאהּפָא :ןדַײנש

 -ּפָא ;ןצירּפשַאב
 ןריטנעצקַא ףרַאש



 ןתָנ - ּותָנ

 טקַאהעגּפָא ;ןרעװ טצירּפשַאב ,זֵּתִה --

 .ןרעוו טריטנעצקַא ףרַאש :ןרעוו

 ןרעטילּפשעצ :ךיז ןצירּפשעצ ,זֵּתַנְתָה --

 .ךיז

 .רעטילּפש :ץירּפשּפָא .ז ,זָתָנ

 -עצ :ןרעװ טרירעּפָא .ע'פ;ַחֵתָּנִה (חתנ)

 -ַאנַא :ןרעוװ ןטינשעצ :ןרעװ טרעדילג

 ,ןרעוו טריזיל

 ;ןריזילַאנַא :ןרעדילגעצ .י'פ ,ַחֵּתַנ --

 ַא ןריֿפכרוד :ןדַײנשעצ :ןרירעּפָא

 .עיצקעס

 טריזילַאנַא : ןרעו טרעדילגעצ ,ַחֹוּתִנ --

 ןטינשעצ :ןרעוװ טרירעּפָא ;ןרעװ

 .ןרעוו

 ךיז ןזָאל ;ןרעװ ןטינשעצ .,ַחֵּתַנָתֶה --
 .ןרירעּפָא

 .לייט רענעטינשעגּפָא :קיטש ,ז ,חַתַנ

 .רעקיטילַאנַא .ז ,ןָחֶתַנ

 .יירעלבירג .נ ,תֹונָחְתַנ

 .רעשיטילַאנַא .ת ,יִנָחְתַנ

 .טקַארט :געװ ;לגעטש .ז,ביִתָנ

 .(.רטסַא) געווכלימ ,בֶלָחֶה ביִתָנ -

 -כרוד :געוו ַא ןכערבכרוד ,ביִתָנ םֵּלַּפ --
 .געוו ַא ןדַײנש

 .געוו :טקַארט נ ,הָביִתָנ

 רעד ןוֿפ רעגייטש ,םֶלֹוע תֹוביִתְנ --
 .טלעוו

 .לַאזגָאװ ,תֹוביִתְנַה תיֵּב -

 ,גנורעטילּפשעצ ;גנוצירּפשעצ .נ ,הָזיִתָנ

 -קעלע ןיא) לטערד-סטייהרעכיז ז ּךיִתְנ

 ,(סולשצרוק ןגעק ןּפָארּפ ןשירט
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 .גנוצלעמשעצ .נ ,הָכיִּתְנ

 רעגריב) רענעֿפרָאװעגרעטנוא .ז ,ןיִתָנ

 רצ רענעבעגעגּפָא ;(עיכרַאנָאמ ןיא

 .שדוקה תדובע

 -רָאװעגרעטנוא ;בָאג : גנובעג .נ,הָניִתֶנ

 .(עיכרַאנָאמ ןיא ןירעגריב) ענעֿפ

 -ריב) טײקנֿפרָאװעגרעטנוא .נ ,תּוניִתָנ

 .(עיכרַאנָאמ ןיא טֿפַאשרעג

 ,גנורעטשעצ ;גנוֿפרַאװעצ .נ ,הָציֵתְנ

 ,רעכעלסַײררעביא-טכַײל .ת ,קיִתָנ

 ,גנוסַײררעביא .נ ,הָקיֵתֶנ

 .טײקנסירעגּפָא .נ ,תּוקיִתָנ

 -ןרעטנָאלּפוצֿפױא רעכעלגעמ .ת ,ריִתָנ

 .גנורּפשרעטנוא ; גנורּפש .נ ,הָריָתְנ

 .סירסיוא ;גנוסַײרסױרַא .נ ,הָׂשיֵתָנ

 3 ךיז ןסיגסיוא .ע"פ ,(ְךֵּתִי ,ְּךֵתָנ) ְּךֹתָנ

 .ןסיגסיוא

 3 ךיז ןסיגעצ ;ךיז ןסיגסיוא ,ְּךֵתָּנַה --

 ,ךיז ןצלעמשעצ

 .ןסיגסיוא :ןזָאלעצ :ןצלעמש ,ךֵּתַה --

 -עוו טזָאלעצ ; ןרעוו ןצלָאמשעצ ,ְךֵּתִה --

 .ןרעװ ןסָאגעג ;ןר

 .ץלעמשֿפױנוצ-לַאטעמ .ז ְּךְתַנ

 ּפָא :ןבעג .י"פ ,(ןֵּתִי ,ןֵתָנ ,יִּתַתָנ) ןֹתֶנ
 -רעד :ןגײלקעװַא :ןעמיטשַאב :ןבעג

 .ןקיליװַאב ; ןביול

 'רַאֿפ ןרעו טלעטשעג ,ןיִּדַה תֶא ןתֶנ --

 .טּפשמ ַא

 .גָאי ַא ןבעג ;ןעלדיז ,יִפֹּד ןתֶנ --

 -ןרעװ סַאזקרעמֿפױא ,לַע ֹוּתְעַּד ןֹתָנ --



525 

 ןיא ןרעוו ןלעֿפעג ,"יֵניֵעְּב ןֵח ןתֶָנ -

 .ןגיוא סנצעמע

 ;טנַאה .ַא ןגיילוצ ,רֶבֶדְל דָי ןתֶנ -
 .קלח ַא ןבָאה

 .ןעמרַאיל ! ןעַײרש ,לוק ןתָנ --
 ,ךורעג ַא ןבעגסױרַא ,ַחיֵר ןתָנ -

 .ןסירגַאב ,םֹולָׁש ןֹתָנ --
 .ךיז ןַײז הדומ :ןעקנַאד ,הָדֹוּת ןֹתָנ -

 .ץעזעג ןטיול ,ןֵתֹונ ןיֵּדַה --

 | ױזַא עקַאט !הבדדַא ,תָנָתֹוֹּנַה איִה --

 .לייטנגעק ןיא :שרעדנַא טשינ ןוא

 .יַאוװלה ,ןֵּתִי יֵמ --

 -ֿפױא ַײז ;גנוטכַא ביג ָּךְּתַעַּד ןֵּת --

 .םַאזקרעמ

 ןבעגעגרעביא :;ןרעװ ןבעגעג ,ןֵתָּנִה =

 -געמרעד :ןרעװ טגײלעגפױרַא :ןרעוו

 .ןרעוו טמיטשַאב :ןרעוװ טכעל

 ןבעגעגרעביא :ןרעװ ןבעגעג ,ןֵּתִה --

 .ןרעוו טגײלעגקעװַא ;ןרעװ

 !ןרעטשעצ .י"פ ,(סֹּתָנָי ,סֹּתִי ,םֵתָנ) םֹתָנ

 .ןסַײרסױא ; ןטכינרַאֿפ

 -רַאֿפ ;ןרעװ ןכָארבעצ ,ע"פ ,עֵתָּנִה (עתנ)

 ףרעװ ןסירעגסיוא ;ןרעװ טעטכינ

 ,רעטֿפַאהלקע .ת ,בָעְתִנ

 -עצ :ןרעטשעצ .י'פ ,(ץקֹּתִי ,ץֵתָנ) ץתָנ
 .ןדנעלרַאֿפ : ןכערבעצ ; ןרעטילּפש

 טרעטילּפשעצ :ןרעװ טרעטשעצ ,ץָתָנִה --
 טדנעלרַאֿפ :ןרעװ ןכָארבעצ :ןרעװ
 .ןרעוו

 -עצ ;ןעשטשרָאמעצ : ןקַאנקעצ ,ץֵּתַנ -
 .ןרעטש

 רתָנ - ןתָנ

 טעשטשרָאמעצ :ןרעװ טקַאנקעצ ,ץֹוּתָנ --

 .ןרעװ טרעטשעצ :;ןרעוו

 טעשטשרָאמעצ :ןרעװ טקַאנקעצ ,קֵּתֶה --

 .ןרעו טרעטשעצ ;ןרעװ

 -ַאב :ןרעטַײװרעד .י"פ ,(קֹּתִי ,קֵתָנ) קֹתָנ
 :ןקוררעביא :ןלעטשרעביא :!ןקיטַײז

 :ןסַײרסױרַא ;ןסַײררעביא :;ןסַײרּפָא

 .ןלײטּפָא

 -עגרעביא ; ןרעו ןסירעגסױרַא ,קֵתָּנִה --

 ןעמוקַאב :ךיז ןסַײרּפָא :ןרעװ ןסיר

 .ךרַאּפ ַא

 -עצ :ןלעטשּפָא ;ןסַײררעביא ,קֵּתַנ --

 .ךיז ןעוועטנוב

 ןסירעגּפָא :ןרעוװ ןסירעגרעביא ,קֹוּתָנ --

 .ןרעוו

 .ןסַײרּפָא :ןרעטַײװרעד ,קֵּתַה --

 -עגרעביא ;ןרעװ ןסירעגּפָא ,קֵתָּנַה --

 .ןרעוו ןסיר

 .ךיז ןסַײרּפָא ,קֵּתַנְתַה --
 .לּפענק שירטקעלע :ךרַאּפ ;ץערק .ז ,קָתָנ

 -עֿפירגעגנָא :רענעלַאֿפרעביא .ת ,ףֶקָתִנ

 .רענ

 ןעגנירּפשּפָא :ןעגנירפש ,(רֵּתִי ,רֵתָנ) רתָנ

 ;ןעגנירּפשּפָא :ןעגנירּפשרעטנוא ,רֵתָּנִה --
 .ןרעוו טַײרֿפַאב :ןרעװ טביולרעד

 .ןעגנירּפשרעטנוא :;ןעגנירּפש ,רֵּתַנ --

 -סיירטעצ ;ןעגנירּפשֿפױא ןכַאמ ,רֵּתַה --
 :ןעַײרֿפַאב :ןדניבֿפױא ;ןזייל :ןעל
 .ןביולרעד ;ןכַאמ זיול

 ןרעסױא ןלעטש יֵלָׁש ֹומְּד רֵּתַה --
 .ץעזעג

 ,רדנ ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ,רֶדָנ רֵּתַה --



 .העובש ַא ןכַאמ לטבמ ,הֶעּובְׁש רֵּתַה --

 טַײרֿפַאב :ןרעװ ןדנובעגֿפױא ,רֵּתִה --

 -רעד ;ןרעװ טזיילעג : ןטייק ןוֿפ ןרעוו

 ,ןרעוו טביול

 .עדָאס ;גיול .ז ,רֵתָנ

 .רעגנירּפשרעטנוא ;רעגנירּפש .ז ,ןֶרְתַנ

 ; ןסַײרסױא .ייפ ,(ׁשֹּתִי .ׁשֵתָנְ) ׁשתָנ

 .ןבַײרטרַאֿפ ;ןעלצרָאוװסיױא

 -עגסיוא ;ןרעוו ןסירעגסיוא ;ׁשֵתָּנִה --

 .ןרעוו ןבירטרַאֿפ ;ןרעוו טלצרָאװ

 :ןעלצרָאװסױא ;ןדנעלרַאֿפ ,ׁשֵּתַה --

 ..ןטכינרַאֿפ

 עז .ןכַאװשּפָא ; ןרעטַאמסיױא .ׁשֵּתִה --

 ׁשֹׁשִּת

 -רָאװעגסױא ;ןרעװ ןסירעגסיוא ,ׁשֵּתִה --

 .ןרעװ טלצ



 'ס

 :ב"א ןיא תוא רעטנצֿפוֿפ ,(ְךֶמָס) ס

 ,60 --לָאצ רעדָא רעֿפיצ סלַא

 ;ןקינײרמוארַאֿפ .י'פ ,(בַאָסִי ,בֵאָס) באָס
 .אמט ןכַאמ : ןקיצומשרַאֿפ : ןקיטױקרַאֿפ

 ; ןקיטיוקרַאֿפ : ןקינײרמוארַאֿפ ,בֵאָס טו

 .ןקיצומשרַאֿפ

 -רַאֿפ ;ןרעװ טקינײרמוארַאֿפ ,בֹאס --

 .ןרעו טקיטיוק

 -רַאֿפ : ךיז ןקינײרמוארַאֿפ ,בֵאָּתְסִה --

 .ךיז ןקיטיוק

 .טיוק :ץומש .ז ,ןֹובֲאַס ,בֵאַס

 לטירד ַא ,סָאמ עכעלמיטרעטלַא .נ ,הָאָס

 ,רעטיל 13 םורַא ,הֿפיא ןַא ןוֿפ

 .סָאמ יד ןליֿפרעביא ,הָאָּפַה תֶא ׁשֹדָנ --

 וצ טעַײטס סָאװ דלעפ ,הָאְס תיֵּב -

 ,רענרעק האס ןייא ןעײזרַאֿפ

 .טיוק :ץומש .ז ,בֹואָס

 -קיטױקרַאֿפ ; רעטקיצומשרַאֿפ .ת ,בּואָס
 .רעט

 ,רעדליּפעג :שיור ;למוט .ז ,ןֹואָס

 ,דנורג ;טנעמרעֿפ ,ז ,רֹואָס

 ;ןשער :ןעלמוט .עיפ ,(ןַאְסִי .ןַאָס) ןֹאָס
 .ךיש יד טימ ןּפַאלק :ןשיור

 .ןכָאקֿפױא ;ןעמרוטשֿפױא ,ןיֵאֶסַה --

 ,ךיז ןרעּפמילקעצ ,ןַאָּתְסִה --
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 .למוט :רעדליּפעג .ז ,ןַאַס

 .עצנָאװ-גנַאז .ז ,אָסֹאָס

 .-נַאגעגרעביא (סָאמ) האס ַא .נ,הָאְּסֶאַס
 .ןגערב יד רעביא ענעג

 .(סָאמ) האס ייוװצ .ז"נ ,םִיַתֹאָס

 .עוועלּפ ,(ןיִּבִס 'ר) .ז ,בֹס

 ,רעקשטיטלַא ;עדייז .ז ,בָס

 | ,רעטלַא .ת ,אָבָס

 ;וניֿבָא בקעי רַאֿפ .צַאב ,אָבָס לֵאָרְׂשִי --
 .לארׂשי קלָאֿפ עטלַאס

 ,עדייז .ז ,אָּבַס

 -ֹנָא ;ןרוּכיש .ייפ ,(אָּבְסִי ,אָבָס) אֹבָס
 .ךיז ןעקנירט

 .קנַארטעג רעקידנרוּכיטנָא .ז ,אָבֹס

 ,י"ועפ ,(בֹּסִי ,בֹסי ,בֵס ,בֵבְס) בבָס

 ןעיירד :ךיז ןעײרדמורַא ןזַײרקמורַא
 ןצעז :ןַײז םרוג ;ךיז ןדנעװּפָא :ךיז
 .שיט םוצ ךיז

 -רעביא :ןזַײװרעביא :ךיז ןדנעװּפָא ,בֵּסִה
 -.;ןזײרקמורַא :ןבעג

 -מורַא ! ןזַײרקמורַא ; ןיײגמורַא ,בָבֹוס --

 . ןעמענ

 -סיוא ;ןכַאזרוארַאֿפ :ןַײז םרוג ,בֵּבַס --

 ןרעדנע :ןײגמורַא ;ןעיירד



 8 ךײס - ביפ

 .רעטרעט .ויוה

 .ףייז .ז ,ןֹוּבַס

 -ףייז ;גנוֿפײזנַײא :גנוֿפײזנָא .ז ,ןובֶס
 ,גנודיז

 -עגמורַא :ןעוועג םרוג ןבָאה ,בֹוּבֶס --
 .ןרעו טזַײרק

 -יא :ןעײרדמורַא : ןעיירדסיוא ,בֵסֶה --
 .רעדיז-ןֿפייז .ז ,יֹאֵנֹוּבַס ןרירישז ;שיט םַײב ןציז :ןבעגרעב
 .(א"א לסקעוו ַא)

 ,לטכעש-ףייז .נ ,הָּיָנֹוּבַס

 טנַא ,ַאירַאקַאװ) ץנַאלֿפ-ףייז .נ ,תיִנֹוּבַס

 -ַאס רעד יו ףָאטש ןקִיעֿפ-ףייז טלַאה
 .(ץנַאלֿפ-ַאירַאנָאּפ

 .ץרַאה סָאד ןדנעווּפָא ,ֹוּבִל תֶא כֵסֶה -

 םעד ןרעדנערַאֿפ ,"לָׁש ֹומְׁש תֶא בֵסֶה -
 ."ןוֿפ ןעמָאנ

 -ידנעלקריצמורַא ,ר ,ןיִּבַסֶמ .ת ,בֵסֵמ --
 :רעקידנציז-שיט םַײב :רעציזַײב : רעק
 -ָאטױא ;רעקידנציז ןגיובעגסיוא לסיבַא

 .טנַארישז

 -עלקרעד ;עיצַאטערּפרעטניא .ז ,רֹוּבִס

 ,גנור

 -ידנבָאה-גנוניימ :רעקידנעקנעד .ת ,רּובָס
 ,רעק

 .קנעד'כ : ןיימ'כ ,יִנָרּובָס --

 -ָאק-דומלַּת ,(םיִאָרֹובָס 'ר) .ז ,אָרֹובָס
 רעד ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא רָאטַאטנעמ

 דומלַּת ןוֿפ עיצקַאדער רעקיטליגדנע
 ;ילבב

 -מורַא :ןרעװ טזַײרקעגמורַא ,בָסּוה --

 {ןרעוװ טדנעװעגּפָא :ןרעוו טלגנירעג
 ןַײז :ןרעוו טרירישז :ןרעוװ טדנעוועג
 .טגנַאלַאבנָא

 ןעײרדמורַא ;ךיז ןעיירד ,בֵבֹוּתְסִה --
 -ַא :ןעקנָאלבמורַא :ךיז ןעשטַאק :ךיז
 .(ךיז ןרוּכישוצנָא) גנוקנירט .נ ,הָאיִבְס .ךיז ןּפעלשמור

 .םורַא-ןוא-םורַא .פ"הת ,ביִבָס .ןעוועג םרוג ןבָאה ,בֵּבִּתְסִה --

 ,םורַא-ןוא-םורַא ;םורַא ,ביִבָּסִמ -- -נָאצ רעניילק) לדער-בַײרטנָא .נ ,תֶבָּבַס

 -ַא :רעצעלּפ עשיטעטשרָאֿפ ,םיִביֵבְס -- .(דָאר ןרעסערג טבַײרט סָאװ דָאר

 ,םינכש ;בֹושי ַא םור .עבָאב :עקשטיטלַא נ ,הָבָס

 טֿפַאשלעזעג ;זַײרק :טנגעג .ז ,הָביִבְס
 .הביבס

 ,טייהנגעלעג :ךַאזרוא :הביס :נ ,הָּבַס
 ,(םוטנגייא ןוֿפ) זַײװרעביא

 ,תֹוּבַּסַה תַּבִס ,הָנֹוׁשאֶרָה הָּכִּמַה --
 .טָאג רַאֿפ .צַאב

 -פ"הת .עקימורַא {ןטנגעג ,תֹוביִבָס --
 ,םורַא

 ,ּפַאכנָא .ז ,לֹוביִבס

 .לדיירד:הּכונח :לדיירד .ז ,ןֹוביִבְס

 ;גנַאג ;גנואײגמורַא :זַײרקמוא .ז ,בֹוּבִס

 .עדנור

 .(עקימולב) ץנַאלֿפ-ָאיקענעס .ז ,ןֹויְבַס ,רעקידנזַײרקמורַא .ת ,יִבּוּבָס

 -זַײרק ךיז :רעקידנרעטנָאלּפ ךיז .ת ,ְךיִבָס
 .רעקידנעל

 ;גנולקיװרַאֿפ ;עיצַאקילּפמָאק .ז ,ְךֹוּבס

 -נָאלּפרַאֿפ ;:רעטריצילּפמָאק .ת ,ְךּובָס | וצ זיוה ןוֿפ ןייג ,םיִחְתִּפַה לַע בַּנַס -

 ,רעטנָאלּפ
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 ;גנולזַײרק ;שינרעטנָאלּפ .נ ,תֹוכיִבָס
 יגנושימעצ

 .רעוויסַאּפ .ת ,ליבָס
 ;טײקויסַאּפ :טעטיװיסַאּפ .1 ,תּוליִבְס

 .טײקיטנעהּפָא : ץנַארעלָאט

 ,בֹס עז .סעװעלּפ ,ר"ז ,ןיֵּבַס ,םיִּבֶס

 ,רעשיגָאל .ת ,ריֵבָס

 :ןרעטנָאלּפרַאֿפ .י"פ ,(ְךֹּבְסִי ,ְּךַבָס) ְּךֹבֶס
 .ןעײרדרַאֿפ ;ןריצילּפמָאקרַאֿפ

 -נַײרַא ;ךיז ןרעטנָאלּפרַאֿפ ,ְּךֵבֵּסִה --
 טרעטנָאלּפעגנַײרַא :ךיז ןרעטנָאלּפ
 ,ךיז ןעיירדרַאֿפ ;ןרעװ

 -עטנָאלּפרַאֿפ ; ןרעטנָאלּפֿפױנוצ ,ּךֵּבַס --
 ,ןריצילּפמָאק ;ןר

 -רַאֿפ :ןרעװ טרעטנָאלּפרַאֿפ (ְךֹוּבִס --

 .ןרעוו טריצילּפמָאק : ךיז ןטכעלֿפ

 ;ךיז ןרעטנָאלּפרַאֿפ ,ְּךֵּבַּתְסִה ;ְּךֵּבְסִה --

 -מָאק ןיא ןײגנַײרַא ; ךיז ןעײרדרַאֿפ

 .סעיצַאקילּפ

 -נַאלֿפ ;רעטנָאלּפ-ןסקיװעג .1 ;ְּךֶבֶס ,ְּךַבְס
 -מָאק ;שינרעטנָאלּפ ;טיײקטכידעג-ןצ.
 .עיצַאקילּפ

 -עג ןשיוצ ערָאנ-תויח :עקדיל .ז ,ְּךֶבֹס
 ,רעטנָאלּפ-ןסקיװ

 .ץענ-רָאה :םױצּפָא-ץענ .נ ,הָכָבְס

 .ַאיווליס ,לגױֿפגניז .ז ,יִכְּבָס

 -רַאֿפ :ןגָארט .י"פ ,(לֹּבְסִי ,לֵבָס) לֹבָס
 .ןרירעלָאט ;ןדַײל ; ןגָארטסיױא ; ןגָארט

 טרירעלָאט ;ןרעװ ןגָארטעג ,לֵבָּפִה --
 .ןרעוו

 ,טעטסַאלַאב ןַײז ,לֹזּבִס --
 -וצ ןרעװ !טסַאל וצ ןרעוו ,לֵּבַּתְסִה --

 ,ןסעגעג

 רֹבֶס - תּוכיִבְס

 .רעגערט-טסַאל :רעגערט .ז ;לַּבַס

 -סיוא ;רעקידװעטלַאהסיױא ,לֵּבַּפַה ַחֹּכ --
 ,דלודעג ;טײקיאעֿפ-טלַאה

  ףדַײל ;טסַאל ערעווש .ז ,לָבֹס ,לָבֵס

 -רוטלוק ;םזיװַאטַא ,ַהָׁשָרְיַה לֶבֵס --
 .השורי

 .ןדַײל :טסַאל ערעווש .נ ,הָלָבָס

 .גנודָאל ;טסַאל .ז ,ןֹולְבָס
 .תונּתמ-ןתח .ריז ,תֹונֹולְבֶס

 ;רעטנַארעלָאט : רעקידלודעג .ת ,ָלֶבַ

 -ָאט :טייקידלודעג :דלודעג .נ ,תּונָלְבַס
 , .ץנַארעל

 כעלטֿפַאשניימעג :קינקיּפ ,תֶלֹּבִס
 -וצ טיג רעדעי רעכלעוו וצ הדועס
 -סיוא ;טײקידװעטלַאהסיױא ;רעַײטש
 .חוּכ-טלַאה

 .ףייז ןדיז :ןֿפײזנָא .י"פ ,ןֵּבַס

 .ןרעװ טֿפײזעגנַײא ,ןֹוּבִס --

 ;ךיז ןֿפײזנַײא ,ןֵּבַּתְסִה --

 ןַײז ;ןטכַארט .ע"פ ,(רֹּבֶסְי ,רֵבְס) רֹבֶס
 ;גנוניימ רעד ַײב ןַײז :העד רעד ַײב
 ,ןײטשרַאֿפ

 -ֿפיױא ןבעג ;ןעגנורעלקרעד ןבעג ,רֵּבַס -- }

 .ןעגנורעלק

 : ןרעלקֿפױא ,רֵּבִסַה -

 .ןכַאמ-רָאלק

 :ךעלדנַײרֿפ ךיז ןעִיצַאב ,םיִנָּפ רֵּבְסַה --

 .טכיזעג ךעלדנַײרֿפ ,תוריִּבְסַמ םיִנָּפ --

 -נעמָאק :ןרעװ טרעלקעגֿפױא ,רֵּבְסֶה --

 .ןרעװ טריט

 ץזַײװסױרַא :ןרעװ רָאלק ,רֵּבִּתְסִה --

 ,לכׂש ןֿפױא ךיז ןגייל ;ךיז
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 לְנַפ = הֹבּס

 טקנוּפ סױרַא טגנירד ,אָרְּבַּתְסִמ אָכּפִא --

 .רעױּפַאק

 .עזסיוא : קילבסױא ;גנונֿפָאה .ז ,רֵבֵס

 -נרעג :קורדסיוא-םינּפ ,םיִנָּפ רָבֵס --
 .טייקיליוו

 | -ַײֿפ :טײקכעלֿפעה ,תֹופָי םיִנָּפ רֶבֵס --
 .קורדסיוא-םינּפ רענ

 ,לבש ןשיגָאל טימ ןַאמ .ז ,רֵּבַס

 .רעַיצנֿפױרש .ז ,גֶרֹּבַס

 :הרעשה :עזעטָאּפיה ;גנוניימ .נ ,הָרָבָס

 .שינעגנירדסורַא עשיגָאל ;הרבס

 -ייֵמ עטעדנירגַאב טשינ ,סֶרָּכַה תַרְבֶס --

 ,גנונ

 ,שטנעמ רעשיגָאל ,הֶרָבְס לַעַּב =

 ,גנונֿפָאה .ז ,ןורְבָס

 ןוא העד ַא ןגָאז :ןעקנעד .ע"פ ,יִרְבָס

 ,רבָס עז .ןביולרעד

 דַײא טימ ,יַתֹוּבַרְ ןְִָּרְו ןֵנרָמ יֵרְבס -
 -גרעלעג ,שינעביולרעד ןוא ןסיוו רע
 םוצ ריֿפנַײרַא) רערעל ןוא ןרעה ,עט

 .(ןַײװ רעביא שודק -

 .רעשיטעטָאּפיה .ת ,יָתָרָבְס

 ,ישעבָאב :עבָאב .נ ,אָּתְבַס

 ,רעקידמרוג .ת ,יֵתָּבִס

 ,טייקידמרוג .נ ,תֹויָתָּבִס

 ;ןקרַאטש ךיז .ע"פ ,(בֵּנְסִי ,בֵנָס) בגֶס

 ,בגָׂש עז .ךיז ןבייהרעד

 ,בָנָׂש עז .טעטסעיַאמ .ז ,בָנֶס

 ךיז ןגיינ :ןעִינק .ע"פ ,(דֹּגֶסִי ,דֵנָס) דגֶס
 .(ןקעווצ-טלוק רַאֿפ)

 -יוהרעד :טעטסעיַאמ  :טייקכיוה .ז ,יֹוגָס
 ,טייקנב
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 .(;)לוגס ַא טימ רעטריטקנוּפ .ת ,לּוגְס

 ,גנונגייאוצ : גנוסַאּפוצ .ז ,לּוגָס

 (-) לונס +ז ,לֹזנַב

 ;ךַאז ערעַײט :ךַאז עלוֿפטרעװ .נ ,הֶּלּונָס
 :טֿפַאשנגייא ;טיײקשיֿפיצעּפס :רצוא
 ,לטימ-לייה :טייקכעלמיטנגייא

 טימ רעטריטקנופ :רעקידלוגס .ת ,יִלֹוָס
 4 +) לוגס ַא

 .עקעד .ז ,סֹוגָס

 .רעטערָאמעג ;רעטקינַײּפעג .ת ,ףּונָס

 .גנורָאמ : גנוקינַײּפ .ז ,ףֹוגַס

 ;דלָאג וויסַאמ :סולשרַאֿפ :עּפַאלק .ז ,רֹונָס
 .רעוועג ּפמעט

 -יא) גנולעטשרַאֿפ-ץרַאה ,בֵּלַה רמס -

 ,ןטסַאקטסורב : (.גרעב

 -ָאלשעגנַײא :רענעסָאלשרַאֿפ .ת ,רּוגָס
 .רעטכַאמרַאֿפ :רענעסָאלשעג :רענעס

 ,ליֿפ :גונעג .פ"הת ,איִּגֵס ,יִּגַס

 ַא :ךעלטרעװ) רעדנילב ,רֹוהָנ יִּגַס --

 ,(טכיל ךַס

 .-סָאװ גונעג טשינ ,יִּגַס אֹל --

 ,ןיימ ןטרעקרַאֿפ ןיא ,רֹוהָנ יִּנַס ןֹוׁשלְּב -- |

 -רעד :רעקיטכעמ  :רעקרַאטש .ת ,ביִּנַס |
 ,רענעביוה

 .(ןקעווצ-טלוק רַאֿפ) .גנואינק .נ ,הָדיִנְס

 -וטס ;םעלבָארּפ :עגַארֿפ :ערעל .נ ,הָיְנֶּס

 ,דנַאטשנגעק-םויד

 .לעניש .ז ןיִגָס

 ,גנוכַאמרַאֿפ ; גנוסילשרַאֿפ .נ ,הָריִנְס

 ,ןסַאּפוצ .;ןענעגייאוצ .י"פ ,לָּגַס

 :ןרעהעג :ןרעװ טנגײארַאֿפ - ,לֹוּנַס -
 .ןרעוו טסַאּפעגוצ
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 ..(רילָאק) טעלָאיֿפ ןרעוו ,לֵּנְסַה --

 .ךיז ןענגייאוצ :ךיז ןסַאּפוצ ,לּנַּתְסִה --

 עלוֿפטרעװ :טייקכעלמיטנגייא .ז ,לָנָס
 -רָאק :ערדַאק ;טײקלוֿפטרעװ :ךַאז

 ,(םולב) לטעמַאס :סוּפ

 .רעטעלָאיֿפ .ת ,לֵגָס

 -ימרָאֿפ-ייא :רעקיטרַא-סּפילע .ת ,ֵלנְ
 ,רעק

 -רָאֿפ-ייא ;טײקיטרַא-סּפילע .נ ,תּוַּּנְלַנְס
 .טייקימ

 ;ךַאז ערעַײט :ךַאז עלוֿפטרעװ .נ ;הָּלִנֶס
 ;טײקרעדנוזַאב : טײקשיֿפיצעּפס : רצוא
 -לייה :טייקכעלמיטנגייא :טֿפַאשנגייא
 .לטימ

 -טכַארּפ ,רעטלייוועגסיוא ,הֶּלִנְס ׁשיִא --
 ,שטנעמ רעלוֿפ

 -רעדסיוא ,ענעבילקעג .,הָּלִנְס יִדיִהְי -
 .ןשטנעמ עטלייוו

 .רערעדנוזַאב : רעשיֿפיצעּפס .ת ,יִּלָנֶס

 .ג ,תּוי לֶנָס
 .טײקשיֿפ

 -יצעּפס ;טיײקכעלמיטנגייא

 -ימ-עציו ;עציװ :רעטערטרַאּפ .ז ,ןָנֶס

 ןכָאנ רעטייווצ ;(.טלַא ןיא) רעטסינ

 ,(שדקמה תיב ןיא) לודג ןהֹּכ

 .(ל"הצ ןיא) טנַאנעטײל .ז ,ןָנָס

 -ןריציֿפָא רעטסקירעדינ ,הָנָׁשִמ ןֵנָס --
 ,טנַאנעטיײלרעטנוא -- ל"הצ ןיא גנַאר

 :ןָאֿפ :טייקכעלמיטנגייא :ליטס .ז ןֹונָנַס
 .עלענָאֿפ

 ,גנוריזיליטס .ז ,ןּונְנֶס

 ,רעקיטרַאליטס :רעשיטסיליטס ,ת ייָנֹונְנַס

 ;גנוטערטרַאֿפ .נ ,תּונָנֶס
 .טײקשיריציּפָא :טֿפַאש

 -רעטערטרַאֿפ

 רֶנֶס - לֵּגַס

 .ןריזיליטס .י'פ ,ןֵנְנַס !

 .ןרעװ טריזיליטס ,ןֹונָנָס --

 טימ ןלעדייא ןצלעמשנעמַאזוצ .י'פ ,גֵסֶנַס
 ,לַאטעמ ןבָארג

 .ןלַאטעמ ןוֿפ ץלעמשֿפױנוצ .נ ,תָנֹסְנַס

 .ןערָאמ ;ןקינַײּפ .י"פ ,(ףֵגַסְי ,ףֵּגִס) ףֵּגִס
 .ןרעוו טערָאמעג:ןרעװ טקינַײּפעג;ףֹוּגָס --

 .ךיז ןערָאמ ; ךיז ןקינַײּפ ,ףֵּנַּתְסִה -

 .רעקינַײּפטסבלעז .ז ,ןָּפְנַס

 ,גנוקינַײּפטסבלעז .נ ,תֹונָּפְנַס :

 ;ןסילשּפָא :ןסילש .י"פ ,(רֹגְסִי ,רֵגָס) רגָס
 .ןכַאמרַאֿפ ; ןסילשרַאֿפ

 .געוו םעד ןלעטשרַאֿפ ,"לַע רֵנָס --

 ןסָאלשעגּפָא ;ןרעװ ןסָאלשרַאֿפ ,רֵנָּפִה --
 ;ךיז ןסילשּפָא ;ךיז ןסילשרַאֿפ :ןרעװ
 .ןרעוו טכַאמרַאֿפ

 : ןרעֿפילסױא ,רֵּגַס --

 .טנעה סנצעמע
 ןיא ןבעגרעביא

 ןסָאלשעגּפָא : ןרעוװ ןסָאלשרַאֿפ ,רֹוּגֶס --
 .ןרעוו

 -ַאב :ןסילשוצּפָא ןעמיטשַאב ,רֵגֶסַה --

 -עמע) ןרעֿפילסױא :;ןכַאמרַאֿפ וצ ןלעֿפ
 ןבעגרעביא ;טנעה סנצעמע ןיא (ןצ
 .ןצעמע וצ

 ,ןסילשוצּפָא ןרעו ןסָאלשַאב ,רֵגְסֶה --
 ןיא ןרעוו ןבעגעגרעביא :ןכַאמרַאֿפ וצ
 ,טנעה סנצעמע

 ץַאז רענעסָאלשעגנַײא ,רָּנַסְמ רֶמֲאַמ --
 ' 00 מַארג)

 :ךיז ןכַאמרַאֿפ :ךיז ןסילטּפָא ,רֵּנַּתְסִה --
 .ךיז ןיא ךיז ןכַאמרַאֿפ

 רעסילשרַאֿפ ;לגיר ;לגניצ-סָאלש .ז ,רָגָס
 ,(רעוועג יײב)



 רֹדֶס -- ןורְגִס

 ןוֿפ רענידַאב) רעגערט-רעוועג .ז ,ןורָנְס

 .(רעֿפמעק ַא

 .ןגער-סקַאלש .ז ,ריִרָנַס

 ימיג :גָאט רעקידנגער ,ריִרְנַס םזי --
 .רעטעװ קידנעשז

 .רעקידנגער-סקַאלש .ת ,יָריִרְנַס

 ,(הנשִמ ןיא טנָאמרעד) גַײצנירג .נ ,תיִרָּגִס

 -ףָארטש) ןטסַאק-סיֿפ :ענוק-ץלָאה .ז ,דֵס
 .(לטימ

 -וסקעסָאמָאה ;טייקשימודס .נ ,תֹוִיִמֹודְס
 ,םזילַא

 .רעטצַאלּפעג ;רענעטלָאּפשעג .ת ,קּודָס

 -עג :;גנוטלַאּפש ,(הָקיִדְס .נ) .ז ,קֹוּדָס
 ,גייט רעטצַאלּפ

 .רעטרדסעג ; רעטנדרָאעג .ת ,רּודָס

 ;גנוטכירנַײא :גנונדרָאנַײא .ז ,רֹוּדָס
 -מַאז עטנדרָאעג ;(קורד ןיא) גנוצעז
 ,רודס-תוליֿפּת ןוֿפ גנול

 .רעטנדרָאעג .ת ,יִרּוּדִס

 .לָאצ-סגנונדרָא ,יִרּוּדָס רָּפְסִמ --

 ,לטיק :עגָאט : ךעלַײל .ז ,ןיִדָס

 .ךיז ןטלַאּפש וצ רעקיאעֿפ .ת ,קיִדָס

 .גנוכַאמ-טלַאּפש ;גנוטלַאּפש .נ ,הָקיִדְס

 .רערעלוגער : רעטנדרָאעג .ת ,ריִדָס

 -ימ רערעלוגער ,ריִדָס אָבָצ ,ריִדָס ַחֹּכ --
 .חוּכ רעשירעטיל

 .טײקטנדרָאעג :טייקרעלוגער .נ ,תֹוריִדְס

 ;ןעיּפ :ץָאלק :עלדַאװָאק .ז ,אָנְּדַס ,ןְּדַס
 .(לָאּפ-םורד ,לָאּפ-ןוֿפצ) לָאּפ ;סקַא

 רעמַאה ןשיווצ ,ןּדַּסַהְו ׁשיִּטַּפַה ןיִּב --
 .עלדַאװָאק ןוא

 זיא דרע יד ,אּוה דַח אָעְרַאְד אָנְּדַמ --
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 רעד :טניײמעג .קָאלב רעצנַאג ןייא

 .םוטעמוא טשרעה רעגייטש רעבלעז

 ,טַאטשרַאװ ,(תֹואָנְדַס יו 3 ,הָנָדַס

 .טלַאּפש .י"פ ,(קֹּדְסִי ,קֵדָס) קֹדֶס

 .ןרעוו ןטלָאּפשעג ,קֶדֶּסִה --

 .ןטלַאּפשעצ ,קֶּדַס --

 .ןרעו ןטלָאּפשעצ קרַאטש ,קֹוּדָס --

 -לָאּפשעג :ןרעװ ןטלָאּפשעצ ,קֶּדַּתְסִה --
 .ןרעװ ןט

 ,טלַאּפש .ז יקְדָס

 -ערק-עירעטנַאלַאג :קינלעצ .ז ,יִקָדָס
 .רעמ

 .ןטַאדוציינ : עירעטנַאלַאג .נ ,תיִקְדֶס

 .לדָאנ עניד ,תיִקָדָס טֵחַמ --

 .ןץ'רדס :ןענדרָא .י'פ ,(רֹּדֶסְי ,רֵדָס) רֹדָס

 -יטַאמעטסיס : ןרעוו טנדרָאעג ,רֶדָּסִה --

 ט'רדסעג : ןרעװ טלגערעג :ןרעװ טריז
 .ןרעוו

 :ןעלגער :ןענדרָאנַײא :ןענדרָא ,רֶּדַס --
 -כירנַײא ;ןַײז רדַסמ : ןריזיטַאמעטסיס
 :(טפירש) ןצעוסיוא :;ןריֿפסױא :;ןט

 -יּפש ַא ןוטּפָא ; רדס-חסּפ ןענדרָאנַײא
 -סקלָאֿפ ןיא) לסיֿפ ַא ןלעטשרעטנוא ,לצ
 .(ןושל

 -כירעגנַײא :ןרעװ טנדרָאעג ,רֹוּדִס --

 .ןרעװ טעט

 :שטנעמ רעטנדרָאעגנַײא ,רָּדֶסֶמ םָדָא --

 ,גנונדרָא טימ שטנעמ

 ןריֿפנַײא :;גנונדרָא ןריֿפנַײא ,רֵדָסַה --

 .קירעהעג יװ ןכַאז ןענדרָא :םעטסיס

 -עג'ס יו ןרעוו טנדרָאעגנַײא ,רֵדֶסֶה --

 ,ןַײז וצ רעה
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 ןלעטשנַײא ;ךיז ןענדרָאנַײא ,רָּדַּתִסִה --

 .ךיז ןלעטשסיוא ;ךיז

 :םישזער :םעטסיס ;גנונדרָא .ז ,רֶדָס
 רעד ןיא לעיצעּפס) עיֿפַארגָאנָאמ
 ףיא עדעי ,הנשמ ירדַס השש --הנשמ
 ,רדס-חסּפ ;(עמעט רעדנוזַאב ַא

 ,גנונדרָא ןיא ,רֶדָסְּב --

 .קירעהעג יװ ,ורָדְסָּכ ,רֵדֵסָּכ --

 .גנונדרָאגָאט ,םֹוּיַה רֶדֵמ --

 ,גנונדרָאמוא ,רָדָסייֵא --

 ,ןעגנוביא-סגנונדרָא  ,רָדֵס יִליִגְרַּת --
 .ערטשומ

 ,רעצעזטֿפירש ,רעצעז .ז ,רָּדַס

 .ץַאזטֿפירש ,ץַאז .ז ,רֶדֶס

 ;לטיּפַאק :עירעס .ז ,הָרְדָס
 .םיוב-רענרעד :ךָאװ רעד

 ןוֿפ השרּפ

 .גנוצעזטֿפירש .נ ,תֹורְּדַּס

 .ז ,ןְרְדַס
 ;טנַאדעּפ
 .רעלעטש

 .נ ,תּונְרְדַסי
 ;טייקטנד

 :רעטלַאה-גנונדרָא :רענדרָא
 -ֿפױנוצ ;רעשיטַאמעטסיס

 -רָאעג !גנוטלַאה-סגנונדרָא
 ,טײקשיטַאמעטסיס

 ןלעטש :ןרעלקרעד ;ןקיטעטשַאב ,י'פ ,דֵהַסי
 .תודע

 ,ןגָאז-תודע ,דֵחֶסַה --

 .תודע .ז ,דֵהָסי

 .תודע :זַײװַאב .ז ,אָדֲהַס

 .רעקיד'הנבל .ת ,רּוהָסי

 ,יירעטכיצ-ןסּפעש :הנבל .ז,רֵהֵסי

 ,הנבל עלוֿפ ,רֲהַּפַה ןֵּנַא --

 רעקידרעּפכורֿפ רעד ,הָרְזֹּפַה רַהַּפַה --

 ןָאיַאר ןרַאבטכורֿפ םעד טניימעג .ןגיוב

 גוס - רֹלָס

 קַאריא ןיא לָאט-לקדח ןוא תרּפ ןוֿפ

 ןוא עיריס ,ךרוד ,עיניל-יניס רעד זיב
 ,לארׂשייץרא

 .הנבל עבלַאה ,רֵהַס יִצֲח --

 :טסערַא .ז ,רַהֹס-תיֵּב ,רַהֹס
 .הסיֿפּת

 :למרוט

 רעד ןיא קומש :(סקעבעג) לגָאר .ז ,ןֹורֲהַס
 .הנבל רעבלַאה ַא ןוֿפ םרָאֿפ

 ;רעלדנַאװטכַאנ : רעקיטַאנול .ת ,יִרֹורֲהַס
 .טנעוו עכַײלג יד ףיוא רערעטעלק

 .(םזיטַאנול) םזילובמַאנמָאס .נ ,תּוַיְרּורֲהַס

 .(רעטילימ ןיא) טסישזַאלֿפומָאק .ז ,יֹאַּוַס

 .רעקידלמוט ;רעקישױר .ת ,ןַאֹוס

 ,רוּכיש : רעֿפױז .ז ,אָבֹוס

 -חּבזמ :עסקוב ;גניר :ףייר .ז ,בֵבֹוס
 .ןייבנקור ןוֿפ גניר רעטייווצ ; זינרַאק

 -ידלודעג ;רעקידנדַײל-קיטייװ .ת ,לֵבֹוס
 .רעק

 .ץנַארעלָאט .נ ,תֹונָלְבֹוס

 .רעטנַארעלָאט .ת ,יָנָלְבּוס

 ַּפָא :ןטערטקירוצ .ע"פ ,(גּוסָי ,גָס) נּוס
 יּפֶא .י"פ .ךיז ןעיצקירוצ ;ןטערט
 .ןצנערגַאב ;ןצנערג

 .ןריטרָאס ; ןריציֿפיסַאלק ,גְוַס --

 טריטרָאס :ןרעװ טריציֿפיסַאלק ,נֹוּוָס --
 .ןרעוו

 .ןטערטּפָא :ךיז ןעיצקירוצ ,נֹוּפִה --

 .ןרעטַײװרעד ,גֵּסַה --

 ,גנוקוררעביא-ץענערג ,לּובְג נֵּסַה --

 -צנערגעגמורַא ;רעטצנערגעגּפָא .ת ,גֹוס

 -רעטַײװרעד :רעטלגנירעגמורַא :רעט

 -ַאװק :עירָאגעטַאק :גנוטַאג .ז .רעט



 הָטֹוס -- הָנּוס

 ;טרַא ;ּפיט ;ןימ :;טרָאס :טעטיל
 .לשיוק ;ברָאק

 טשינ :טױלּפ ;טױלּפ-ןסקיװעג .נ ,הָנֹוס
 ןיא טנָאמרעד לגױֿפ רעטריציֿפיטנעדיא
 ,ןילוח אּתכסמ רעד

 .רעוויטַאטילַאװק .ת ,יִנֹוס

 :םעלבָארּפ :עגַארֿפ :ערעל .נ ,הָיְנּוס
 ,דנַאטשנגעק :םוידוטס

 .למַײצ : גַײטש-תויח .ז ,רֵנֹוס

 -םַארג רעטייווצ ,(םִיַרָנֹוס 'ר) .ז ,רֵגֹוס
 -ַאלק :זרעֿפ-סולשרַאֿפ ,דיל ןיא זרעֿפ
 !) :קורד ןוא טֿפירש ןיא רעמ

 -סיוא ; ןסַײװסױא .י"פ ,(דּוסִי ,דָס) דּוס
 .ןעוועקניטסיוא :;ןכלַאק

 ;רעטכלַאקעגסױא :;רעטסַײװעג .ת ,דֹוס
 .רעטעוועקניטעג

 טוג ,הָּפִט ַּבַאָמ ֹוניֵאְׁש דּוס רֹוּב -
 ; בורג-רעסַאו רעטעוװעקניטעגסיוא
 -לעב ןטוג ַא םכח-דימלּת ַא רַאֿפ .צַאב

 .ןורּכז

 -רעביא ;ךיז ןדוס .ע"פ ,דֵדֹוּתְסִה (דוס)

 .ךיז ןעשטּפעש

 :שינמייהעג : דוס ,(תודוס 'ר) .ז דוס
 :טֿפַאשלעזעג :גנוטַארַאב :טערקעס

 .סעומש רעכעלױרטרַאֿפ

 .ןַאמסגנואיורטרַאֿפ ,דוס-ׁשיִא --

 -לעב :שטנעמ רעטערקסיד ,דֹוס לַעַּב --
 .לבוקמ

 ,טַײלסגנואורטרַאֿפ ,ודֹזס יֵתָמ --

 .רעכעלױרטרַאֿפ ;רעמייהעג .ת ,יָדֹוס

 -לוֿפשינמיײהעג :טייקמייהעג .נ ,תֹוּיַדּוס
 ,טײקכעלױרטרַאֿפ :טייק

 .רעכעלטנדרָא :רעקידנלָאצ .ת ,רֶדֹוס
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 ענעלָאװ :עלײשטַאֿפ :עֶרעד ..ז ,רָדּוס
 ..רעדעווס ; ךוט

 רעטנדרָאעג :רעקיטַאמעטסיס .ז ,ןָרֶדֹוס
 .ןסיוו ןַײז ןיא

 -ַאלֿפומָאק :ןריקסַאמ .י'פ ,הֵוְסַה (הֹוָס)
 .ןרישז

 -ַאלֿפומָאק :ןרעוװ טריקסַאמ ,הָוְסִה --
 .ןרעוו ,טרישז

 -ָאקרַאֿפ ;ךיז ןריקסַאמרַאֿפ ,הּוַּתְסִה --
 .ךיז ןרישזַאלֿפומ

 ,רמוש-הסיֿפּת .ז ,רָהֹוס

 ,גנוריטרָאס ;גנוריציֿפיסַאלק .ז ,גֹוּוִס

 :ןדער :ןסעומש .ע"פ ,(ַחֹוסָי ,הָס) ַחּוס

 ,ןלייצרעד

 .ןדער :ןלייצרעד :ןסעומש ,ַחֵסָה --

 -כירֿפױא טסעומש ,ֹוּמִּת יִפְל ַחיִסֵמ -

 .קיט

 .לַאֿפּפָא : טסימ .נ ,הָחּוס

 :רעמערק :רעלדנעה ;רחוס .ז ,רֵחֹוס
 .טנַאסרעמָאק

 -מוא ;לקיטרַא ףירח ,רֵחֹוסְל רֵבֹוע --
 .לקיטרַא-סגנַאג

 .דליש-ץוש :רעצנַאּפ .נ ,הָרֵחֹוס

 -וס :ןייטשלמרימ רעלעדייא .נ ,תֶרָחֹוס
 .ןירעמערק :ןירעלדנעה :עטרח

 -ַאב :טרָא ןוֿפ ןריר .י"פ ,טֵסֶה (טּוס)

 : .ןגעוו

 -ַאב :טרָא ןוֿפ ןרעוו טרירעג ,טֵסּוה --
 .ןרעוו טגעוו

 ,טרָא ןוֿפ ןרעוו טרירעג ,טֹוּסִה --

 .רעקידנכַײװּפָא .ת ,הָטֹוס

 ,ױרֿפ עַײרטמוא .נ ,הָטֹזס
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 :ןרימשנָא ;ןבלַאז .י"פ ,(ְךֹוסִי ,ְּךֶס) ְךּוס
 .ןלייאנָא

 טרימשעגנָא ;ןרעװ טבלַאזעג ,ְּךֹוּפִה --

 .ןרעוו

 .ןרימשנָא : ןבלַאז ,ְּךֵסָה --

 -ריטַאנ ןקידיילרעד ,ויָלָנַר תֶא ְּךַסֶה -
 .ןשינעֿפרעדַאב עכעל

 טרימשעגנָא : ןרעוו טבלַאזעג ,ְךֵסּוה --
 .ןרעוו

 ,גַײװצ ,(הָכֹוס .נ) .ז ,ְּךֹוס

 ,רעיושוצ .ז ,הָכֹוס

 .לדַײב ;הּכוס :ענֿפ.לַא .נ !הָּכּוס

 ;קיטנָאז :לָאסַארַאּפ :םעריש .ז ,ְךֵכֹוס
 ילברעדנַאנוֿפ רעקיטרַאלכעד) על'הּפוח
 .(ןרקיוועג ַײב

 .םרישלַאֿפ ,הָליֵפָנ ְּךֵכֹוס --

 ןוֿפ עלעכעד ןייא) על'הּפוח .ז ,ןֹוכְכֹוס
 -עג ַײב ילברעדנַאנוֿפ ןקיטרַאלכעד
 .(ןסקיוו

 .(ןסקיוועג ַײב) רעקיטרַאלכ;'ד .ת ,יָכָכֹוס

 ,רעטלַאװרַאֿפ :טנעגַא .ז ,ןֵכֹוס

 .רוטנעגַא .נ ,תֹונָכֹוס

 .רעקוצ .ז ,רָּכּוס

 ,לרעקיצ .נ ,הָיְרָּכּוס

 ,טײקנַארק-רעקוצ .נ ,תֶרָּכּוס

 -גימ ךיז :רעקידנסואימ ךיז .ת ,דֶלֹוס
 :רעקידנעלסײרטּפָא ךיז ;רעקידנעל

 .רעקידנעגנירּפשּפָא

 .רעַײז-לחומ ; רעבעגרַאֿפ .ז ,ןֶחלֹוס

 -לחומ ;טײקכעלבעגרַאֿפ .נ ,תּונָחֶלֹוס
 ,גנואַײז

 ,ליוז 3 11 ילּוס

 ףוס -- ךוס !

 -רַא ;טישנָא-דרע :עירעטַאב .1 ,הָלֶלֹוס
 ,גנוצנַאשרַאֿפ עשירעליט

 .עירעטַאב .נ ,תָלָלֹוס

 .טסילָאס .ז ,ןלֹוס

 ,תָלֹס עז .עשַאק-ענַאמ :לעמלמעז .נ,תָלֹוס

 .ןרעוו-דנילב .ע"פ ,םֹוּפִה (םּוס)

 ,(תאַמוס ,אָמּוס .נ) .ז ,אֵמֹוס ,אָמּוס

 .רעדנילב

 ַא יװ :דנילב ףיוא ,הָּבְרֲאָּב אָמּוסְּכ -
 ,בורג-ךלַאק ןיא דרעֿפ דנילב

 -טּפיוה ,טרָאװ-ץיטש ;רעציטש .,ז ;ְךֵמֹוס
 -לשיד :(רעטרעוו-סגנודניב ןיא) טרָאװ
 .(ןגָאװ ַײב) גניר-ץיטש ,גניר

 .רעטלטױררַאֿפ ; רעטיור .ת ,קָמּוס

 .דרעֿפ .ז ,סֹוס

 ,טֿפַארקדרעּפ ,סּוסיַחּכ --

 .םַאטָאּפָאּפיה .ז ,רֹואְיַה-סּוס

 :עלעבָאק :עּפַאקש :עשטַאלק .נ ,הָסּוס
 .עכעדרעֿפ

 -ָאל :לקעבערשז ;עלעדרעֿפ .ז ,ןֹוסּוס
 .לקעש

 -מַאקָאּפיה) לדרעֿפ-םי .ז םָּיַה-ןוסּוס

 .(סוּפ

 .-דרעֿפ :רעשידרעֿפ .ת ,יִסּוס

 -הוטש :רעקידלמוט :רעקישיור .ת ,הָעֹוס
 .רעשימ

 :רעשינַאגַארוה ;רעשימרוטש .ת ,רעֹוס
 .רעטגערעגפיוא

 גערב ןֿפױא) ץנַאלֿפ-קַארטַאט .ז ,ףוס
 ,(ןכַײט ןוֿפ

 .םַי רעטיור ,ףּוס"םַי --

 -טשינ ;ןרעהֿפױא .י"פ ,(ףּוסָי ,ףָס) ףּוס
 ,ןדניװשרַאֿפ ; ןרעוו



 גיס - תַפֹחֶּס

 ןדנַאטשנגעק ןוֿפ) ּפעלשנָא .נ ,תָפֹחְס

 .(רעסַאװ קימָארטש ךרוד

 :ןעלדנַאה .י"ועפ ,(רַחְסִי ,רֵחָס) רֹחְס
 -מורַא :ןעלדנַאװ ;ןעלדנַאהרעטנוא
 .ךיז ןעיירד

 .ןטֿפעשעג ןריֿפ :ןעלדנַאה ,רֵרָחַּתְסִה --

 .הרוחס :קרַאמ ;לדנַאה .ז ,רֵתַס

 -רעכַאש :;לדנַאװ-לדנַאה ,רָכָמ-רַחַס --

 .רעכַאמ

 -ַא :רעקידנעײרדמורַא ךיז .ת ,רֵחְרַחְס
 .רעקידנעלדניווש ; רעקידנזַײרקמור

 .עלעורַאק .נ ,תָרָחְרַחֶס ,הֶרָחְרַחְס

 .רעקידנעלדניװשיּפָאק .ת ,יָנָרֶחְרַחְס

 -ניװש-ּפָאק ;גנוזַײרקמורַא .נ ,תֶרֹחְרַחֶס
 .לד

 .רעלדנעה :רעמערק .ז ,ןֶרֶחַס

 .לדנַאה :טייקשירעמערק :נ ,תֹונָרְחַס

 ;לדניװשיּפָאק ןֿפורסױרַא .י"פ ,רֵרְחַס
 .לדניװש-ּפָאק ןַײז םרוג

 ;זַײרק ַא ןיא ךיז ןעיירד ,רֵרָחַּתְסִה -
 .לבריוו ַא ןיא ךיז ןעיירד

 .טַאט רעטכעלש .ז ,טֵס

 -ּפָא ;ןכַײװּפָא .ע"פ ,(הָטְסִי ,הָטָס) הֹסָס
 :געװ ןקיטכיר ןוֿפ ןײגּפָארַא :ןענענ

 .(ורֿפ רעדָא ןַאמ) ןטַאררַאֿפ

 -עלַאג-ןלַײז ;עדַאנָאלָאק .ז ,ֹויָטֶס ,וָטָס
 .עיר

 ,רעטלּפוטשעג :רעטעמַארשעג .ת ,ףּוטֶס

 -ּפָא ;גנוקנעלּפָא ;גנודנעוװּפָא .נ ,הָּיִטְס
 ,גנוכַײװ

 ,רעטעמַארשעצ :רעטלּפוטשעג .ת ,ףיִטָס

 ,ּפַאלק ;שטַאּפ .נ ,הָריִטְס
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 :קַאב ןיא שטַאּפ ַא ,יָהָל תַריִטְס -
 .(גנוקידיילַאב) שטַאּפ

 :ייפ ,(ןֶֹמִי ,ןֵטֶס) ןֹטֶס
 .תורצ ןוטנָא

 ךעלדנַײֿפ ןַײז

 .ןַײז גרטקמ ;ןקידלושַאב ,ןֶטָסַה -

 ןַײז טצַאלּפעג .ע"פ ,ףֹוּטִס (ףטס)

 ַא ;ןשטַאּפ .י"פ ,(רֹטְסִי ,רֵטָס) רֹטָס
 ףוט ּפַאלק ַא :ןבעג שטַאּפ

 .ןרעו טשטַאּפעג ,רָטָּסִה --

 .ןּפַאלקסױא ;ןשטַאּפסױא ,רֵּטַמ --

 יז ,אָרָּטִס

 רעזייב :טַײז ערעדנַא ,אָרֲחַא אָרְטִס -

 ,חוּכ

 .רעקיטַײז .ת ,יִרָּטַס

 גנוגעווַאב טימ סַאג ,יִרָטְס"דַח בֹוחְר --
 .גנוטכיר ןייא ןיא

 ,טַײז

 גנוגעוַאב טימ סַאג ,יִרָטסיּוּד בֹוחְר -

 .ןעגנוטכיר ייווצ ןיא

 .רעשטַאּפ .ז ,ןֶרֶּטַס

 .ךעמדזינָאנָא .נ ,הָאיִס

 ,(יח-לעב ,ץנַאלֿפ ןוֿפ) בעוועג :ז ,ביִס

 ."בעוועג : רעכעלבעוועג .ת ,יִביִס

 ּוצ) לַאטעמ-שימ :ץלעמש-לַאטעמ .ז ,גיֵס
 עניימעג רַאֿפ .צַאב :(ןלַאטעמ עלעדייא
 .לדַא ןשיװצ טַײל

 -ָאװַאב : גנומוצּפָא ;גנוצנערגּפָא .ז ,גָיָס
 .טכיזרָאֿפ רַאֿפ לטימסָאמ :שינער

 :ןעגנוטַאג ףיוא ןלײטרעדנַאנוֿפ ,י"פ ,גָיַס
 .ןצנערגּפָא :ןעמױצּפָא :ןריזיטַאמעטסיס

 ףיוא ןרעװ טלײטעגרעדנַאנוֿפ ,גֹוּיִס --
 .ןרעװ טמױצעגּפָא : ןעגנוטַאג

 ;ךיז ןצנערגּפָא ,גֵּיַּתַסִה --

 .שינערָאװ
 דַאב ַא ןכַאמ
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 .רַאגיצ .נ ,הֶרָניִס

 .טערַאגיצ .נ ,הָיְרְגיִס

 .קע-ןטערַאגיצ ,הָּיְרְגיִס לַדְּב --

 ,ךלַאק .ז ,דיִס

 .ךלַאק רענעשָאלעג טשינ ,יַח דיִס --

 .ךלַאק רענעשָאלעג ,יֹובַּכ דיִס --

 -לַאקסיױא ;ןכלַאק :ןסַײװסױא .י"פ ,דָּיַס
 .ןעוועקניטסיוא :ןכ

 -עגסיױא :ןרעװ טסַײװעגסױא ,דֹויָס --
 .ןרעו טעוועקניטעגסיוא ; ןרעוו טכלַאק

 טכלַאקרַאֿפ ;ךיז ןכלַאקרַאֿפ ,דֵּיַּתְסִה --
 .ךיז ןעשטּפעשכרוד ;ךיז ןעדוס :ןרעוו

 .רעלַאמ-ןבוטש .ז ,דּיַס

 .ענלעק ,םיִדָּיסיהַּכ =

 .ײרעלַאמ-ןבוטש .נ ,תּודָּיַס

 ,-ךלַאק :רעקיכלַאק .ת ,יִדיִס

 .םויצלַאק .ז ,ןְדיֵס

 -עצ :גנומוצמורַא :גנומיוצּפָא .ז ,גּויַס

 .ןעגנוטַאג ןוא םינימ ףיוא גנולייט

 ;גנוסַײװסױא :גנוכלַאקסױא .ז ,דֹויְס
 .גנוקניטסיוא

 ,דליב-קערש ;רַאמשָאק .ז ,טּויַס

 ,םויס :לַאניֿפ ;גנוקידנערַאֿפ .ז ,םֹייַס

 .סקיֿפוס .נ ,תָמֹויָס

 -ַאק ןשידִיי ןוֿפ שדוח רעטנַײנ .ז ,ןָויִס
 ,ינוי --יַאמ ךרעב ,רַאדנעל

 ,ץנעוובוס :ףליה ;עציטש .ז ;ַעֹויָס

 .טכעֿפ-ןדרעווש .ז ,ףִוּיַס

 ;גולֿפסױא :; עיסרוקסקע :ךוזַאב .ז ,רֹוּיַס
 ,גנורילָארטַאּפ

 .לקעבערשז :עלעקשָאק :לקעטָאל .ז ,חַּיַס

 ןְמיִס = הָּרָניִס

 ;ןסעומש : ןדער .י"פ ;(ַחיִסְי ,חֶס) ַחיִס
 .ןלייצרעד :ןגָאז

 .ןלייצרעד ;ןסעומש ;ןדער ,ַחֵסֶה --

 ,הָחיִׂש עז .גנולייצרעד :סעומש .נ ,הָחיֵס

 : .(סָאמ .טלַא) ןַאּפש-טנַאה .ז ,טיִס

 ןגָאינָא :רַאמשָאק ןַײז םרוג .י"פ ,טִיַס
 .רעדליב-קערש ןצעמע ףיוא

 .ןרַאמשָאק טימ לוֿפ ןַײז ,טֹוּיַס --

 .רחוס-טרוה .ז ,יאַנֹוטיִס ,ןֹוטיִס

 .לדנַאה-טרוה .נ ,תּונֹוטיִס

 .טרוה ןיא ,תּונֹוטיִסְּב --

 .-טרוה .ת ,יִנֹוטיִס

 ,גנובלַאז ;גנולייא ;גנורימש .נ ,הָכיֵס

 ;םָארטש-רעעסַאװ : עניר :ךיולש .ז ,ןֹוליֵס
 .ץיײלֿפ

 .(.טימ) ענעריס .נ ,תיִנֹוליִס

 -ילש :ןריזילַאניֿפ ;ןקידנערַאֿפ .י"פ ,םיַס
 -כייצַאב :ןענכייצנָא ; ןעמיטשַאב ;ןס
 .ןענ

 טנכיײצַאב :ןרעװ טקידנערַאֿפ ,םֹוּיִס --
 .ןרעוו טמיטשַאב :ןרעוו

 ;ךיז ןסילש :ךיז ןקידנערַאֿפ ,םָּיַּתְסִה --
 ,ךיז ןענכייצנָא ;ךיז ןזַײװסױרַא

 .רצוא .נ ,הָמיֵס

 .רעקיטַײצכַײלג .ת ,יָנָטְלּומיִס

 -ַאּכ :םָאטּפמיס ;ךירטש :;ןכייצ .ז ,ןֶמיֵס

 .ןַאגרָא-גנילש :ץַאזּפָא ;ףַארגַאר

 .לזַמ טימ ,בוט ןֶמיִסְּב --

 .סנכיײצ-ּפָארט ,םיִמֵעְּטַה יֵנָמיִס --

 .עיצקנוּפרעטניא ,קּוּסִּפ יֵנָמיֵס --

 .ןכייצ-ףורסיוא ,הָאיִרְק ןֵמיִס --

 .ןכייצ-גערֿפ ,הָלֵאְׁש ןְכיס =



 גיס - תֶּפֹחֶס

 ןדנַאטשנגעק ןוֿפ) ּפעלשנָא .נ ,תָּפֹחֶס
 ,(רצסַאוװ קימָארטש ךרוד

 :ןעלדנַאה .י"ועפ ,(רַחְסִי ,רֵחָס) רֹחָס
 -מורַא :ןעלדנַאװ :ןעלדנַאהרעטנוא
 .ךיז ןעיירד

 .ןטֿפעשעג ןריֿפ :ןעלדנַאה ,רֵרְחּתְסִה --

 .הרוחס :קרַאמ ;לדנַאה .ז ,רָחַס

 -רעכַאש ;לדנַאװ-לדנַאה ,רָכָמ"רַחַס --
 .רעכַאמ

 -ַא :רעקידנעײרדמורַא ךיז .ת ,רַחְרַחֶס
 ,רעקידנעלדניווש ; רעקידנזיירקמור

 ,עלעזורַאק .נ ,תֶרָחְרַחְס ,הָרֵחְרַחְס

 .רעקידנעלדניװשיּפָאק .ת ,יָנְרָחְרַחְס

 -ניװש-ּפָאק :גנוזַײרקמורַא .נ ,תֶרֹחְרִחְס
 .לד

 .רעלדנעה :רעמערק .ז ,ןֶָרְחַס

 .לדנַאה :טייקשירעמערק נ ,תּונָרְחַס

 ;לדניװש-ּפָאק ןֿפורסױרַא .ייפ ,רֵרְהַס
 .לדניװש-ּפָאק ןַײז םרוג

 :זַײרק ַא ןיא ךיז ןעיירד ,רֵרֲחַּתְסִה -
 ,לבריוו ַא ןיא ךיז ןעיירד

 .טַאט רעטכעלש .ז ,טֵס

 -ּפָא ןכַײװּפָא .ע"פ ,(הָטְסִי ,הָמָס) הֹטָס
 ;געװ ןקיטכיר ןוֿפ ןײגּפָארַא :ןענענ

 ,(יורֿפ רעדָא ןַאמ) ןטַאררַאֿפ

 -עלַאג-ןלַײז :עדַאנָאלָאק .ז ,ֹויָטְס ,וָטָס
 .עיר

 ,רעטלּפוטשעג :רעטעמַארשעג .ת ,ףֹוטֶס

 -ּפָא : גנוקנעלּפָא ;גנודנעװּפָא .נ ,הָּיִמְס
 ,גנוכַײװ

 ,רעטעמַארשעצ ;רעטלּפוטשעג .ת ;ףיִטָס

 ,ּפַאלק ;שטַאּפ .נ ,הָריֵטְס
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 :קַאב ןיא שטַאּפ ַא ,'ַהָל תַריִטְס -
 ,(גנוקידיילַאב) שטַאּפ

 ךעלדנַײֿפ ןַײז .י"פ ,(ןֹטְסִי ,ןֵטָס) ןֹטָס
 .תורצ ןוטנָא

 .ןַײז גהטקמ : ןקידלושַאב ,ןֵמָסַה --

 ןַײז טצַאלּפעג .ע"פ ,ףֹוּטַס (ףטס)

 ַא ;ןשטַאּפ .י'פ ,(רֹסְסִי ,רַמָס) רֹטֶס
 ףוט ּפַאלק ַא :ןבעג שטַאּפ

 .ןרעװ טשטַאּפעג ,רָׂטָּסִה --

 ,ןּפַאלקסױא ;ןשטַאּפסױא ,רֵּטַס --

 .טַײז .ז ,אָרָטִס

 רעזייב :טַײז ערעדנַא ,אָרֲחַא אָרְטַס -

 ,חוּכ

 .רעקיטַײז .ת ,יִרָטס

 גנוגעווַאב טימ סַאג ,יָרָטְסידַח בֹוחְר =

 .גנוטכיר ןייא ןיא

 גנוגעװַאב טימ סַאג ,יָרְטְסיּוּד בֹוחְר --
 .ןעגנוטכיר ייווצ ןיא

 .רעשטַאּפ .ז ,ןָרֶּטַס

 .ךעמיזינָאנָא .ג ,הָאיִס

 .(יח-לעב ,ץנַאלֿפ ןוֿפ) בעוועג :ז ,ביִס

 ."בעוועג : רעכעלבעוועג .ת ,יִביִס

 וצ) לַאטעמ-שימ :ץלעמש-לַאטעמ .ז ,ניֵס
 עניימעג רַאֿפ .צַאב :(ןלַאטעמ עלעדייא

 .לדַא ןשיווצ טַײל

 דָאװַאב ; גנומוצּפָא ;גנוצנערגּפָא .ז ,גָיָס
 .טכיזרָאֿפ רַאֿפ לטימסָאמ :שינער

 :ןעגנוטַאג ףיוא ןלײטרעדנַאנוֿפ ,י"פ ,נָיֵַס
 .ןצנערגּפָא :ןעמױצּפָא ;ןריזיטַאמעטסיס

 ףיוא ןרעװ טלײטעגרעדנַאנופ ,נֹוּיָס --
 .ןרעװ טמױצעגּפָא : ןעגנוטַאג

 -ַאב ַא ןכַאמ ;ךיז ןצנערגּפָא ;נֵּיַּתַסִה --

 ,שינערָאװ
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 ,רַאגיצ .נ ,הָרָניִס |

 .טערַאגיצ .נ ,הָּיְרְגיִס

 .קע-ןטערַאגיצ ,הָּיְרְניִס לַדָּב --

 .ךלַאק .ז ,דיִס

 .ךלַאק רענעשָאלעג טשינ ,יַח דיִס --

 .ךלַאק רענעשָאלעג ,יֹובַּכ דיֵס --

 -לַאקסיױא ;ןכלַאק :ןסַײװסיױא .י"פ ,דָּיַס
 .ןעוועקניטסיוא ;ןכ

 -עגסיוא :ןרעװ טסַײװעגסיױא ,דֹויְס =

 .ןרעװ טעוװעקניטעגסיוא :;ןרעוו טכלַאק

 טכלַאקרַאֿפ ;ךיז ןכלַאקרַאֿפ ,דּיַּתְסִה --

 .ךיז ןעשטּפעשכרוד ;ךיז ןעדוס :ןרעוו

 .רעלַאמ-ןבוטש .ז ,דֵּיַס

 ,ענלעק ,םיִדָּיִסיתַּכ --

 .ײרעלַאמ-ןבוטש .נ ,תֹודָּיַס

 ,-ךלַאק :רעקיכלַאק .ת ,יִדיֵס

 .םויצלַאק .ז ,ןָדיֵס

 -עצ :גנומוצמורַא ;גנומױצּפָא .ז ,נֹויִס
 .ןעגנוטַאג ןוא םינימ ףיוא גנולייט

 :גנוסיײװסיוא :גנוכלַאקסױא .ז ,דֹויְס
 .גנוקניטסיוא

 ,דליב-קערש ;רַאמשַאק .ז ,טֹויַס

 ,םויס :לַאניֿפ ;גנוקידנערַאֿפ .ז ,םֹוּיַס

 .סקיֿפוס .נ ,תָמֹויְס

 -ַאק ןשידַיי ןוֿפ שדוח רעטנַײנ .ז ,ןָויִס
 ,ינוי--יַאמ ךרעב ,רַאדנעל

 ,ץנעוובוס :ףליה ;עציטש .ז ,ַעֹויָס

 ,טכעֿפ-ןדרעווש .ז ,ףוּיַס

 ;גולֿפסױא : עיסרוקסקע :ךיוזַאב .ז ,רֹוּיַס
 ,גנורילָארטַאּפ

 .לקעבערשז :עלעקשָאק :לקעטָאל .ז ,חָּיַס

 ןָמָיִס ?-"הָּדָנִּס

 ;ןסעומש : ןדער .י"פ ,(ַחיִסְי ,חָס) ַחיִס
 .ןלייצרעד :;ןגָאז

 .ןלייצרעד :ןסעומש ;ןדער ,ַחֵסֶה --

 ,הָחיִׂש עז .גנולייצרעד :סעומש :נ ,הָחיֵס

 6 .(סָאמ .טלַא) ןַאּפש-טנַאה .ז ,טיִס

 ןגָאינָא ;רַאמשָאק ןַײז םרוג .י"פ ,טיַס

 .רעדליב-קערש ןצעמע ףיוא

 .ןרַאמשָאק טַימ לוֿפ ןַײז ,טֹוּיַס --

 .רחוס-טרוה .ז ,יאַנֹוטיִס ,ןֹוטיִס

 ,לדנַאה-טרוה .נ ,תונוטיס

 .טרוה ןיא ,תּונֹוטיִסְּב --

 .-טרוה .ת ,יִנֹוטיִס

 ,גנובלַאז ;גנולייא ;גנורימש .נ ,הָכיֵס

 ;םָארטש-רעעסַאװ : עניר :ךיולש .ז ,ןֹוליֵס
 .ץײלֿפ

 .(.טימ) ענעריס .נ ,תיִנֹוליֵס

 -ילש ;ןריזילַאניֿפ ;ןקידנערַאֿפ .ייפ ,םַּיַס
 -כיײצַאב :ןענכייצנָא ;ןעמיטשַאב :ןס

 .ןענ

 טנכיײצַאב :ןרעװ טקידנערַאֿפ ,םֹוּיַס --
 .ןרעוו טמיטשַאב : ןרעוו

 ;ךיז ןסילש ;ךיז ןקידנערַאֿפ ,םָּיַּתְסִה --
 .ךיז ןענכייצנָא :ךיז ןזַײװסױרַא

 .רצוא .נ ,הָמיִס

 .רעקיטַײצכַײלג .ת ,יָנָטְלּומיִס

 -ַאּפ :םָאטּפמיס ;ךירטש :;ןכייצ .ז ,ןָמיִס
 .ןַאגרָא-גנילש : ץַאוּפָא ;ףַארגַאר

 .לזַמ טימ ,בוט ןֶָמיִסְּב --

 .סנכייצ-ּפָארט ,םיִמֲעָּטַה יֵנָמיֵס --

 .עיצקנוּפרעטניא ,קּוסַּפ יָנָמיִס --

 .ןכייצ-ףורסיוא ,הָאיִרְק ןֵמיִס --

 .ןכייצ-גערֿפ ,הָלֵאְׁש ןמיס -



 6: הּיִנְמיִס רָּיַס

 ,גָאלנַײא-ךוב .נ ,הָּיִנָמיִס

 .ןכייצ רעניילק .נ ,תיִנָמיִס

 -נָאק :(טַאנַא רער-םעטָא .ז ,ןֹוּפְמיִס
 ,ךַאמּפָא ןַא וצ גָאלַײב : ךַאמּפָא :טקַארט

 -ער-םעטָא .נ ,תיֵנֹוּפְמיִס .ז ,ןונֹוּפְמיִס
 .ןעגנול יד ןיא עלער

 .סקיֿפוס .נ ,תָמֹיָס

 :עקַאה עקינייצייווצ .ז ,ןיִס

 ,"ׂש , תוא :עניכ

 .ךעטרַאֿפ .ז ,רָניִס ,רוניִס

 רַאֿפ .צַאב ;יניס גרַאב רעד .ז ,יַניִס

 ,םכח-דימלּת ןסיורג

 .רעזעניכ .ת ,יִניִס

 ,לסעטיק :לזנערֿפ ;בלַאװש .ז ,סיֵס

 ;לעבָאקס

 ,גנַיי-דרעפ :רעטכיצ-דרעֿפ .ז ,םַּיַס

 .יירעטכיצ-דרעֿפ .נ,תּוסִּיַס

 :ןכיײצ-טרָאװ ;ןַאגָאלס ;גנוזָאל .נ,הָמְסיֵס
 .זיוועד

 .(ץנַאלֿפ) ַאָאּפ .נ ,תיִנָסיֵס

 ,ןֿפלעה :ןציטשרעטנוא : ןציטש .י"פ ,ַעֵּיַס

 -נוא ,רעֿפלעהרעטנוא יֵעּיַסְמִד אָיְנַּת -

 .(ןיז ןשינָאריא ןיא) רעּפוטשרעט

 ;ךיז ןציטש ; ןרעוו טציטשעג ןֲעַּיַּתְסִה --
 ,ךיז ןֿפוררַאֿפ

 .עיצקַארֿפ :עּפורג .נ והֵעיֵס

 .ףליה :עציטש .נ ,אָּתְעָיַס

 .ףליה סטָאג טימ ,אָּיַמְׁשִד אָּתְעַּיַסְּב-

 -יטנַאטקעס :רעלענָאיצקַארֿפ .ת ,יִתָעיָס
 ,רעש

 -ײטרַאּפ ;טײקשיטנַאטקעס :נ ,תֹּויָתַעיִס

 ,טײקנטלָאּפשעצ .זעג : טייקשיא

 ,דרעווש .ז ;ףִיַס
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 .(דרעווש טימ) רעטכּפֿפ .ז ,ףָּיַס

 צדרעווש ַא טימ ןטכעֿפ : ןטכעֿפ .ע"פ ,ףָּיַס
 -ןעגנערבמוא ;ןדַײנשרַאֿפ :ןדנעלרַאֿפ

 .ףוס םוצ ןרעו טזָאלעגרעביא ,ףֹויְס --

 הנימ ךיז ןטכעֿפ :ךיז ןקידנע ,ףִיַּתָסִה --
 .ןדרעווש

 .(דרעווש טימ) רעטכעֿפ .ז ,אָפֵּיַס

 -כעֿפ ןוא רעטנרעלעג ,הָּפִּיַסְו אָרְפָס --
 ךוא עשידרע וצ שטנעמ טניימעג ,רעט
 ּרצ, :ןכַאז עקיטסַײג וצ קיטַײצכַײלג
 ."טַײל וצ ןוא טָאג

 .לַאניֿפ ;סולש :ףוס .ז ,אָפיֵס

 .טכורֿפ עניימעג ,עקיטַײצטעּפש .נ ,הָפָיָס

 .גנוטכעֿפ-ןדרעווש .נ ,תּופִּיַס

 :(סולָאידַאלג) םולב-ןדרעווש .ז ,ןָפיֵס

 .(ץלָאה ןיא) קנעס .ז ,םּוקיִס

 ,ךָאל-קנעס ,םּוקיִּסַה םִא --

 .טיור-רעבָאניצ .נ ,אָרְקיִס

 -ָארעט) רעירקיס .ז ,ןֹוקיִרְקיִס ,יִרָקיִס

 ןטַײצ יד ןיא שטנעמ-רעסעמ ןוא טסיר

 3טידנַאב ;(שדקמה-תיב ןטייווצ ןוֿפ

 .רעביור

 -תיב ןיא ןקעב-לֿפוש !ּפָאט .ז ,ריִס
 .ץנַאלֿפ-רענרעד :שדקמה

 -רעה) "רעקוק רעשזעדפ, ,ץֵַחַל-ריִס --
 ,(ּפָאט רעקידנסילש-שיטעמ

 ,ּפָאט-טכַאנ ,הֶליֵל"ריִס --

 -דנַעֿפ ןוֿפ טעלּפמָאק ,תֹולֲעַּמַה-ריִס --
 .רעדנַאנײאֿפױא ךעל

 -וק ןקַאב וצ) ּפָאטרעדנּוװ ,אָלָּפ-ריִס --
 ,(סנכ

 .לסיש-שַאװ ,ץַחַר"ריִס --

 -ָארטַאּפ : ןריּפשסיױא ;ןכוזַאב .ייפ ,רֵיַס
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 ןַא ןכַאמ :גולֿפסױא ןַא ןכַאמ ;ןריל
 .עיסרוקסקע

 טרילָארטַאּפסױא ; ןרעוו טכוזַאב ,רֹזּיִס --
 .ןרעוו

 -טַאּפ :טנַאסרוקסקע :רעכוזַאב .ז ,רֵּיַס

 .רערילָאר

 ;(.טָאב) עלעֿפיש-ןעמולב ;לֿפיש .נ ,הָריֵס
 .ץנַאלֿפ-םוירעטָאּפ

 .לֿפיש-רעטיֿפ ,הָנֹוּד תַריִס --

 .לֿפיש-לגז ,םיִׂשָרָּפִמ תַריִס --

 ,(.טימ) ענעריס .נ ,תיִנֹוריֵס

 ןיא גנוכוזכרוד ;גנורילָארטַאּפ .נ ,תּורָּיַס

 ,גנוריּפשסױא ;חטש

 -ריּפשסיױא ;ףיש-רילָארטַאּפ .נ ,תֶרֵּיַס
 .ערדַאקסע

 ,עסַאמ-ןשטנעמ :עסַאמ ;ליֿפ .ז ,ְּךֶס

 ,טֿפַאהנסַאמ .פ"הת .ְּדֶּסַּב --

 :םוכס :לָאצ ענײמעגלַא ;לָאצ .ז ,ְּךַס
 .עּפַאל :לכעד :עמוס

 ,לָאצ עניײמעגלַא : ןעמַאזוצ ,לֹּכַה"ָּךַס --

 -רַאֿפ וצ) סעּפַאל-ןגיוא ,םִיַניֵעייֵּכַס --
 .(דרעֿפ ןוֿפ ןגיוא יד ןלעטש

 רעטצנעֿפ ןרַאֿפ) לכעדרָאֿפ ,ׁשֶמָׂשיְּךַס --
 .ָאטױא ןיא עניבַאק-ןרעֿפָאש ןוֿפ

 -עג רעקידלַאװ ןיא טסענ-תויח .זךֹס
 ,לדַײב ;שינעטכיד

 ,לדַײב :הּכוס ;ענַאטלַא .נ ,הָּכָס

 .תוּכוס ,תֹוּכָּסַה נח --

 .ןעעז :ןקוק .י"פ ,(הָּכֶסְי ,הָכְס) הֹכָס

 :עקליּפש נ ,הָּכָס
 .שָארב

 :ןָאטעשז :לדָאנ

 .עקּפַארגַא ;לדָאנרעכיז ,ןֹוחֵטְּב תַּכַס --

 ,לדָאנרָאה ,שאֹר-תַּכִס --

 .רעקיטכיזכרוד .ת ,יֹּוכָס

 .וויטקעּפסרעּפ ;טכיזסיוא .ז ,יֹוּכִס

 .גנוקעדַאב :ךַכס טימ גנוקעד .ז ,ְךֹוּכִס

 -צישעג :ךכס טימ רעטקעדַאב .ת ,ְךּוכָס

 .רעט

 ,גנוכַאמ-טשינוצ :גנורעטשעצ .ז ,לֹוּכִס

 .לָאצ ענײמעגלַא .ז ,םּוכָס

 .גנוריֿפסױא :עמוזער ;גנורימוס .ז ,םוּכִס

 .יּכַס :ןוֿפ ת"ר) קעטשַאב .ז ,םייּוּכַס

 .(גלזַמֹו ףֵּכ

 -עטשסיוא רַאֿפעג ףיוא :עקיזיר .ז ,ןֹוּכֶס
 .גנול

 -קינַײּפעג :רעטקירדרעטנוא .ת ,ףּוכָס
 .רעט

 גגנוקירדרעטנוא ;גנוקינַײּפ .ז ,ףֹוּכס
 .גנומעלק

 -ָאט :רעקידוועעזרעװש .ת ,ׁשֶמָׁש"יֵכָס
 .רעעזלּפ

 :עזסױארָאֿפ ;גנואעז :;קוקוצ .נ ,הָּיִכְס

 ,זָאנגָארּפ

 .רעסעמ .נ"וז ,ןיֵּכַס

 .רעכעטש-רעסעמ .ז ,יאַניִּכַס

 .יירעכעטשרעסעמ .נ ,תּואָניִּכַס

 ,גנוטלַאהרַאֿפ ;גנומַאטרַאֿפ ;נ ,הָריִכְס

 -רעביא ;ןקעד .י"פ ,(ּךֹסָי ,ְּךַכָס) ְּךֹכָס
 .ןגרָאברַאֿפ :ןקעדוצ :ןקעד

 "וצ :ןקעדרעביא :ןקעדרַאֿפ ,ְךֵּכַס --

 .ןקעד

 -עגרעביא ;ןרעװ טקעדרַאֿפ ,ְךֹוּכִס --

 .ןרעוו טקעדעגוצ :ןרעװ טקעד

 ,ןגרָאברַאֿפ : ןקעדרַאֿפ ;ְךָכֹוס --



 רֹכָס -- .ףֶֹס
 ןלעטשרַאֿפ ; גנַאהרָאֿפ ןעִיצרַאֿפ ,ְּךֵסִה --

 .ןקעדרַאֿפ

 .ןרעוו טקעדרַאֿפ ,ְּךַּסִה --

 ןקעדרַאֿפ : ךיז ןלעטשרַאֿפ ,ְךֵכֹוּתְסִה --
 -עטשרַאֿפ ןוֿפ ןטָאש ןיא ןציז :ךיז

 ,גנול

 ,הּכוס ןקעדוצוצ ןסקיוועג :ךכס .ז ,ְךֶכֶס

 ,רעגײל-ךַאד .ז ,ּדָּכַס

 .ךַאדּפָא .נ ,הָכָכָס

 :ןסיו טשינ .ע"פ ,(לַּכְסִי ,לַכָס) לֹכָס
 ,רַאנ-וצ ןַײז

 "וצ ןרעװ ;שירַאנ ןעלדנַאה ,לֵכֵּסַה --
 ,רַאנ

 .ןכַאמ-טשינוצ ,לֵּכַס --

 ,טשינוצ ןרעוו טכַאמעג ,לֹוּכס --

 .טײקשירַאנ ַא ןוטּפָא ,לֵּכְסַה --

 -רעסבָא :ךיז ןקוקוצ :ןקוק ,לֵּכַּתְסִה --
 ,ןקרעמַאב :ןריוו

 .הטוש :רַאנ .ז ,לָכָס

 .טײקשירַאנ .נ ,תּולְכִס .ז ,לָכָס

 -נוא :ןרימוס .י"פ ,(םֹּכָסְי ,םֵכָס) םֹכָס
 .לּכה-ךס ןעִיצרעט

 ,ןרימוס ;ןרימוזער ,םָּכַס --

 .ןרימוס :ןרימוזער ,םֹוּכִס --

 -סַמ :ןעמיטשנַײא :ןעמיטשוצ ,םָּכָסַה --
 .ןַײז םיּכ

 -עגנַײא :ןרעװ טמיטשעגוצ ,םָּכְסִה --

 .ןרעװ ןעמונעגנָא :ןרעװ טמיטש

 ;ןכַאמסיוא :ךיז ןגײלנעמַאזוצ ,םָּכַּתסַה --

 .ןרעוו טרימוזער

 .עמוס ;לָאצ עניײמעגלַא ..ז ,םָכָס
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 ;ןצונ ןעגנערב .ע"פ ,(ןֹּכֶסִי ,ןֵכָס) ןֹכָס
 .(סעּפע וצ) ןֿפלעה

 -עג :רַאֿפעג ןיא ךיז ןעניֿפעג ,ןֵכָּסִה --

 .רַאֿפעג ןיא ןרעוו טלעטש

 {ןריקיזיר ;רַאֿפעג ןיא ןלעטש ,ןֵּכַס --

 .רַאֿפעג טימ ןעָארדַאב

 .רַאֿפעג ןיא ךיז ןעניֿפעג ,ןֹוּכֶס --

 .טניווועג ןַײז : ךיז ןעניווועגוצ ,ןֵּכְסַה --

 -יר ;רַאֿפעג ןיא ךיז ןלעטש ,ןֵּכַּתְסִה -

 .ןריקיז

 .עקיזיר ;רַאֿפעג .נ ,הָנָּכַס

 .רַאֿפעגסנבעל ,תוׁשָּפְנ תַנָּכַס-

 .ךוסכס ;טקילֿפנָאק .ז ,ְּךּוסְכָס

 ַא וצ ןעגנערב ;ןגירקעצ .י'פ ,ְּךֶסֶכַס

 .טקילֿפנָאק

 -נָאק ןיא ןַײז :טגירקעצ ןַײז ,ְךֹוסְכִס --

 .ןײלַא ךיז טימ טקילֿפ

 טעברישטשעגסיוא .,תָכָסְכָסֶמ ןיִַּס --

 .,רעסעמ

 ןײגנַײרַא ;ךיז ןגירקעצ ,ְךֵסֶכֵּתְסִה --
 .טקילֿפנָאק ַא ןיא

 .גַאזגיז .ז ;ְּךֶסֶכָס

 רעצעהרעטנוא :;טנַאגירטניא .ז ,ןֶכָסְכַס
 .ןעיירעגירק וצ

 -ירק וצ יירעצעהרעטנוא נ ,תּונָכְסֶכַס
 .ןעיירעג

 ,רעטלמוטעצ .ת ,ןֶסָכֵס

 -ַײּפ :ןרעטַאמ .י"פ ,(ףֹּכְסִי ,ףֵכָס) ףֹכָס

 .ןקינ

 :ןּפָאטשרַאֿפ .י"פ ,(רֹּכָסְי ,רֵכָס) רֹכָס
 .ןעװעמַאטרַאֿפ : ןכַאמרַאֿפ
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 טכַאמרַאֿפ :ןרעװ טּפָאטשרַאֿפ ,רֵכֵּסִה --

 .ןרעוו טעװעמַאטרַאֿפ :ןרעוו

 ןבעגרעביא ;ןכַאמרַאֿפ ,רָּכַס --

 .ןרעֿפילסיוא :טנעה סנצעמע
 ןיא

 -מַאד ַא טימ ןרעוו טכַאמרַאֿפ ,רֹוּכָס --
 .ןרעוװ טעװעמַאטרַאֿפ ;עב

 -יא :ןרעװ טרעפילעגסיוא ,רֵּכַּתְסִה --

 .ןרעװ ןבעגעגרעב

 ,עבמַאד-רעסַאװ .ז ירֵכָס

 .רעיוב-עבמַאד .ז ,רָּכַס

 .רעקוצ .ז ,רָּכָס

 ,רעקוצ רעטרַאה ,יִׁשיִבְנ רָּכֶס ==

 יַאֿפ-רעקוצ :רעקוצ רעניד ,קַּד רָּכֶס --
 .עקשטנָאמ :ןיר

 .לרעקיצ .נ ,הָּיְרָּכַס

 ,טײקנַארק-רעקוצ .נ ,תֶרָּכֶס

 .ןכרָאה :ןרעהוצ .י"פ ,(תֹּכְסְי ,תַכָּס) תכָס

 ןרעהוצ ;ןגַײװש ןוא ןכרָאה ,תַכָּפִה --
 .ןגַײװש ןוא ךיז

 ,ןגַײװש ןוא ןרעהוצ ,תָּכְסַה --

 .שיוק :ברָאק .ז ,לַכ

 .לַאבשיוק ,לֵס"רּוּדַּכ -

 טצַאשעג :ןרעװ ןגיוװעג .ע"פ ,אֹלָס
 ןרעוו

 .ןגעוורעביא ,אָלְסַה --

 ;ןרעטיצֿפױא .ע"פ ,(דֹלָסְי ,דֵלָס) דֹלֶּס
 .ךיז ןסואימ :ןעגנירּפשּפָא

 .זָאנ ענעסיררַאֿפ ,דָלֹוס םָטֹח --

 .ןביול ;ןעגנירּפשּפָא :ןרעטיצֿפױא ,דֵּלַס --

 ,ןכַאמ קידלקע :ןכַאמ סואימ ,דֵלָסַה --

 .םיול .ז ,דֶלָס

 ןיא םירומזִמ ןוֿפ טרָאװסולש .ק'מ ,ָהָלָס
 .קיביײא ףיוא -- םילָהּת

 ; ןקירעדינרעד .י"פ ,(הָלְסִי ,הָלָס) ,הֹלָס
 .ןלײטרוארַאֿפ ;ןטערט

 .;ןעשטשרָאמעצ :ןקירעדינרעד ,הֶּלַס --
 | ,ןטערטעצ

 טעשטשרַאמעצ :ןרעװ ןטערטעצ ,הֹּלִס =

 .ןרעוו טצַאשעג :ןרעװ ןגיווועג :ןרעוװ

 ;טכרוֿפרע :קערש :גנורעטיצֿפױא .ז ,דֹולָס
 ,טולַאס ;ביול

 .רענעבעגרַאֿפ .ת ,ַחּולְס

 :רענעטינשעג :רעטריקורבסיוא .ת ,לּולָס
 .רעטנַאבעג

 ;גנודַײנשכרוד :גנוריקורבסיוא .ז ,לּולָס
 .גנונַאב

 .עלעשיוק :עלעברעק .נ ,הָלּולְס
 -ןרָאד רעקיכעטש רעייז .ז ,ןֹוּלַס ,ןֹוּלִס

 : .(ַאליצ) טסוק

 ןוֿפ גנַאגרעביא :עיצַאלודָאמ .ז ,םּוּלָס
 .(קיזומ) עװַאטקָא

 -רַאֿפ ;גנושלעֿפ ;גנולּפירקרַאֿפ .ז ,ףּולָס
 .גנואיירד

 .(קיזומ ןיא) רעטשלעֿפעג .ת ,ףּולָס

 -ַא :גנַאגקעװַא ;גנורעטַײװרעד .זקֹולָס
 ;גנורילוגער-ךןובשה :טױט :;ײגקעװ
 .ץַאז ףוס

 .טיײקיזָאלדנַאטשרַאֿפ ,תֵעַּד קּולָס -

 .זיוה-גנירילק ,ןיִקּולס"תַּכְׁשִל --

 :ןעבעגרַאֿפ .י'פ ,(חַלְסִי ,חַלֶס) ַחֹלֶס
 .ןַײז לחומ

 .ןַײז לחומ ;ןרעװ ןבעגרַאֿפ ,ַחֵלְּפִה --

 .ןרעוו ןבעגרַאֿפ ,ַחֹוּלִמ -- |
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 .ןרעװ ןבעגרַאֿפ ,ַחֵּלַּתְסִה --

 .רעַײז-לחומ ;רעבעגרַאֿפ .ז ,ןֶחֶלֶס ,ןֶחָלֵס

 ,גנואַײז-לחומ .נ ,תֹונְחֶלַס
 ,רעשירעבעגרַאֿפ .ת ,יִנָחְלַס

 -ץרַאה :סױטשּפָא ;לגימ ;לקע .נ ,הָדיִלְס
 ,גנונערב

 .ליוז .נ ,הָיְלֶס

 -לחומ ;הליחמ :;גנובעגרַאֿפ .נ ,הָחיִלָס
 יתוליפּת-תוחילס יד ןוֿפ ענייא ;גנואַײז

 !לחומ טַײז !גנוקידלושטנַא !הָחיִלְס --

 .ףיורש ;טניװג :לצעלק-םעדָאֿפ .ז ,ליִלָס

 ;גנוריקורב-געוו .נ ,הָליִלְס
 .עלעברעק ;גנור

 -עטסַאלֿפ

 .רעקיטרַאֿפױרש : רעלַאריּפס .ת ,יִליִלְס

 -עטלעהַאב ;גנוקידנערַאֿפ : ףוס ..ז ,קיִלָס
 היי הנילמ;)שיינ

 -כרוד .י"פ ,(לֹסָי ,ללְסִי ,לֵס ,לֵלָס) ללָס
 ַא ןרעטסַאלֿפסױא :געוו ַא ןדַײנש
 -ניז :ןביול ;ןשטעווק :ןריקורב :געוו
 ,ביול ןעג

 -עגכרוד :ןרעװ טריקורבסיוא ,לֵלָּסִה --
 -סָאלפעגסױא ;(געוו ַא) ןרעװ ןטינש

 .ןרעוו טרעט

 ,ןבַײר :ךיז ןבַײר ,לֵלֹוס --

 ןזַײװנָא ;געװ ַא ןדַײנשכרוד ,לֵלֶסַה --
 .געוו ַא

 -זיא :ןעװעטַארט :;ןטערט ,לֵלֹוּתְסַה --
 ,ןקינַײּפ ;ךיז ןעוועקעד

 ןוֿפ ןייגרעביא :ןרילודָאמ .י"פ ,םַּלַס
 .עװַאטקָא וצ עװַאטקָא

 ;רעטייל ,(םיִמָּלִס ,תֹומָּלִס 'ר) .ז ,םֶּכִס
 ,עגירטס :עמַאג :עלַאקס

 -קיצ ;גנוריברַאק ;עיצַאלודנָא .ז ,לּוסְלָס
 :ץוּפ :(גנַאזעג ןיא) : גנולערט ;גנול
 ,ביול

 -קיצ :ןריברַאק :ןרילודנָא .י"פ ,לָסֶלַס
 .ןביול :ןלערט :ןעל

 טריזירֿפ :ןרעװ טרילודנָא ,לֹוסָלֶס -
 .ןביוהעג ןַײז ;ןַײז טלקיצעג ןרעוו

 גךיז ןלעװ ;ךיז ןעלקיוו ,לָסְלַּתְסֶה --
 .ךיז ןבייהרעד :ךיז ןעילַאװכ

 -ןַײװ :עלעשיוק :עלעברעק .נ !הָּלִסְלַ
 .עלעגַײװצ

 .ףָאטש-עּפערק .נ ,הָלְסְלַס
 ןוֿפ ןעמָאנ ;ןייטש-גרַאב ;זלפ8 .ז ,עַלָס

 ,עּבטמ .טלַא

 :טקילֿפנָאק ןוֿפ הביס ,תָקלֲחַּמַה עַלֶס --
 -ןזלעֿפ :זלעֿפ רעקיציּפש ,עֵלָס ןֵׁש --

 .ףרַאש

 -ײטשרַאֿפ ;ןייטש וצ ןרעװ .י'פ ,ַעְלַס
 .ןרעוו טרענ

 ;רעניײטש טימ טקעדַאב ןַײז ,ֵעֹוּלַס --
 .קידרענייטש ןַײז

 .רעקינייטש ;רעקיױלעֿפ .ת,יִעְלַס

 ..טייקידרענייטש ;טײקיזלַעֿפ .נ ,תּויִעְלַס

 -עֶא -- לגױֿפ-גניז רעשרבדמ .נ ,תיִעְלַס
 : ,עטנַאנ

 ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ רענייא .ז ,םֶעָלֶס
 שמוח ןיא טנָאמרעד) קירעשייה ןטרַא
 .(ארקיו

 ;ןשלעֿפ :ןעלּפירקרַאֿפ ,ייפ ,ףֶּלַס
 .ןעיירד

 דצצ

 טשלעֿפעג :ןרעװ טלּפירקלַאֿפ ,ףֹולָס --
 .ןרעװ טיירדעצ :ןרעוו
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 טשלעֿפעג :ןרעװ טלּפירקרַאֿפ ,ףֶּלַּתְסִה 7
 ןרעוװ טיירדעצ :ןרעוו

 -עצ :גנושלעֿפ ;גנולּפירקרַאֿפ .ז ,ףֵלֵס
 ,גנואיירד

 .רעיירדעצ :רעלּפירקרַאֿפ .ז ,ןָּפְלַת

 ,גנואיירדעצ :גנולּפירקרַאֿפ .נ ,תֹונפְלַ
 .רעשלַאֿפ :רעקידנעלּפירקרַאֿפ .ת ,יִנָּפְלַס

 ;ךיז ןבײהֿפױא .י"ועפ ,(קלֶסי ,קֵלָס) קלָס
 .ןקיטַײזַאב :ןרעטַײוװרעד

 !וטסניימ רשֿפא ,ְךֶּתְעַּד אָקְלָס -
 -ַײזַאב :ןרעװ טרעטַײװרעד ,קֵלָּסִה --

 .ןרעװ טקיט
 -סױרַא :ןעמענּפָארַא ; ןבײהֿפױא ,קֵּלַס --

 .ןקיטַײזַאב :ןרעטַײװרעד :ןרַיֿפ

 ,בוח ַא ןלָאצּפָא ,ןרילוגער ,בוח קֵּלַס =

 -ער :קיטַײזַאב ;ןרעטַײװרעד ,קֹוּלָס --
 .ןלָאצּפָא : ןרילוג

 ,"הנילמ, ַא ןיא ןטלַאהַאב ,קֵלֶסַה --
 ;ןײגקעװַא :ךיז ןגָארטּפָא ,קָלֵּתְסַה -

 ,ןברַאטש : ןבעגֿפױא

 .קַארוב .ז ,קֶלֶס

 .קַארוב-רעקוצ ,רָּכֶס-קֶלֶס --

 ןָא טזַײװ סָאװ ןכייצ-ןטָאנ .נ ,הָקְלַס

 גנוקיטַײזַאב ףיוא רעדָא לָאמעב ףיוא
 .(קיזומ) זעַיד ןוֿפ

 ,שטשרָאב-קַארוב .נ ,תיֵנְקְלַס

 .עשַאק-ענַאמ ; לעמלמעז .נ ,תֶלֹס

 -עג ןוא עטסעב סָאד ,ֹונְמַׁשְו ֹוּתְלַס --
 .(.גרעביא) עטסנבילק

 :ןרעװ טלטַײבעג .ע"פ ,תַלֵּסַה (תַּלַס)
 ןרעוו ן טאיי= ;ןרעװ טּפיזעגכרוד
 ,(לעמ ןגעוו)

 יּּמִס - ףֶּלַס

 ךטעברַאסױא ןוא ןעלטַײבכרוד ,תֶּלַס --
 סָאד ןבַײלקסױא :לעמ קיסַאלקטשרע

 .(.גרעביא) עטסעב

 טּפיזעגכרוד ןוא טלטַײבעגכרוד ,תֹוּלָס --
 גלעמלמעז ןעמוקַאב וצ ףיוא ןרעוו
 .ןטסעב ןוֿפ ןבילקעגסיוא ןרעוו

 .רעּפיזכרוד-לעמ ;רעלטַײב ,ז ,תֶּלַס

 .טָארּפש .נ ,תיִנָּתְלַס
 -עג-םוֿפרעּפ :רעװלוּפ-ץריוועג .ז ,םֵס

 בהאוֿפר וצ לטימ :קיטָאקרַאנ :ץריוו

 ,טפיג

 -קינָאט :לטימ-סגנוקיווקרעד ,םיִּיַח םס --

 .טֿפיג רעכעלטיוט ,תֶוָמ םָס --

 .טֿפיגנגעק ;םוטָאדיטנַא ,דָנָנָּכֶׁש םֵס -

 .סקיטָאקרַאנ ,םיִרָּכַׁשִמ טיִּמַס --

 .ןעלטימ-לייה ,הָאּופְר יִּמַס --

 -רַאֿפ :ןרעװ-דנילב .ע"פ ,אֵמָּסִה (אֵּמַס)

 .ןרעוו טדנעלב

 .ןדנעלברַאֿפ : ןכַאמ-דנילב ,אֵּמַס --

 יד ןעװעילַאמרַאֿפ ,םִיַניֵעָה תֶא אֵּמַס -

 ןגיוא

 .ןרעוו-דנילב ,אֵּמַּתְסִה ---

 .טייקדנילב .ז ןֹואֵּמס

 -ךאלמ ןוא ןטש ןוַאֿפ .צַאב .ז,לֵאָּמַס
 .תוומה

 ץָארּפשסיוא-טכורֿפ) טכורֿפ-גנוי .ז ,רֵדָמְס

 ,(גנואילב ךָאנ

 צז .ןדנעלברַאֿפ ; ןכַאמ-דנילב .י'פ ,הֵּמַס

 .אֵּמַס

 -ַאב ;רענעגרָאברַאֿפ :רעדנילב .ת ,יּומָס
 .רענעטלַאה

 ,גנוכַאמ-דנילב .ז ,יֹוּמֶס



 ךֹנָס -- ְּךּומָס

 ;רעטנעלעגנָא ; רעטרַאּפשעגנָא .ת ,ְךּומָס
 / -ַאב :רעטנעָאנ :רעטסעֿפ : רעטציטשעג

 .רעטקיטכעמלוֿפ

 ןטלַאהעגסיוא ,יֵנֹולָּפ ןָחֶלֶׁש לַע ְךּומָּס -
 .ןצעמע ןוֿפ רענערָאװעג

 ץרַאה ןַײז ,ַחּוטְבּו ְךּומָס (אּוה ֹוּבִל --
 .לֿפײװצ םוש ןייק טשינ טָאה (רע)

 עיגָאלַאנַא ,ןיִכּוּטִס ,ןיִכּומֶס ,םיִכּומְס --
 ; ןטסקעט עקידרעדנַאנַאנבענ ייווצ ןוֿפ
 .סעּפע רַאֿפ גנודנירגַאב ;ךַײלגרַאֿפ

 -רעטנוא :ןעלנָא .נ ,הָכֹומָס .ז ,ְךֹומָס
 . גייווצ א רעטנוא) ץיטשרעטנוא ;רַאּפש

 .(למייב גנוי ַא רעדָא

 -םיילבמע ;גנומיטשַאב-לָאבמיס .ז ,לומָס
 ,גנומיטשַאב

 ,גנוטֿפיגרַאפ .ז ,םֹּוּמִס

 / -יטשַאב-ןכייצ :גנוכַאמ-ןכייצ .ז ,ןּוּמָס
 ,גנונכייצנָא ;גנומ

 ,רעטיור :רעטלטױררַאֿפ .ת יקּומָס

 ;גנולגָאנַאב ;גנוקעװשטַאב 1 ורּוּמַס
 | {גָאלשגײרַא-סעלַאנֿפוא :גנולקעלּפַאב
 .גנולעטשֿפױא (ךיז) -רָאה

 -וד :רעטלעטשעגֿפױא-ףַײטש .ת ,רּומָס
 .רעקידנעיײטש-םָאב

 -ערעּפ ַאלעמרָאֿפ על'היח-ביור .ז ,רֹוּמַס
 .ַאנזוג

 (תֹוטָמְס,תֹוטְמֶס,תֹואָטִמִס 'ר) .נאָטְמִס
 .ריוושעג ;לוקנורָאֿפ ;לסעג

 -ַא-ןריוושעג :;עזָאלוקנורָאֿפ .נ ,תֶמָּמַס
 ,גָאלשסױר

 !ןדנעלברַאֿפ ;ןכַאמ דנילב .ייפ ,יֵּמַס
 .ןעמענסױרַא : ןקעמסיוא

 .לעמ קיסַאלקטשרע :לעמלמעז .ז,דיִמָס

 ,טייקדנילב .נ ,תֹויְמַס
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 -ּפמעט-ץרַאה :טײקּפמעט ;בֵלֵּה תּויָמַס --

 ,טײקטשירַאנרַאֿפ ;טייק

 ,שינעדנעלברַאֿפ-ןגיוא ,םִיַניֵע תּויְמַס --

 .ריוושעג ;לוקנורָאֿפ ;לסעג .נ ,הָמָמִס

 .רעטכידעג .ת,ְךיִמָס |

 -יטש : ןעלנָא ;גנונעלרעטנוא .נ ,הָכיֵמָס
 -יטכעמלוֿפַאב :גנוציטשרעטנוא :עצ
 -ֿפױרַא-טנַאה :גנובעג-הכימס :גנוק

 .הטיחש רעד רַאֿפ ןברק ןֿפױא גייל

 ַא ןרעו וצ גנוקיטעטשַאב :נ ,תֹוכיֵמס
 -רעוו ייווצ ןוֿפ םרָאֿפ-גנודניברַאֿפ ; בר |

 -עג :טײקטנעָאנ :טֿפַאש'הבורק :רעט
 .עיצַאיצָאטַא :טייקטכיד

 -ַא ןוא טײקטנעָאנ ,הָׁשָרָּפַה תּוכיִמְס --

 -ָאלַאנַא ;תושרּפ ייווצ ןוֿפ עיגָאלַאנ

 ,גנודניברַאֿפ ; עיג

 .רעקירָאה-ףַײטש .ת ,ריִמָס

 -נוא :ןציטש .י"פ ,(ְךֹמְסִי ,ְּךֵמָס) ְּךֹמָס
 :ןרעטנענרעד :ןגיײלקעװַא :ןציטשרעט
 -נָא .ע"פ .ןרימָאלּפיד :הכימס ןבעג
 -רַאֿפ :ךיז ןרעטנענרעד :ךיז ןענעל
 .ךיז ןזָאל

 .-ףיוא ךיז ןזָאלרַאֿפ ,"לַע ְךֹמֶס --

 -עמע) ןקיטכעמלוֿפַאב ,"לַע ֹודָי ְּךֹמֶס --
 .(ןצ

 גנומיטשוצ ןבעג .רֶבָּד לַע ֹודָי ְּךֹמָס --
 ,(סעּפע ףיוא)

 -עגרעטנוא ;ןרעװ טציטשעג ,ְּךֵמָּסִה --

 :ןרעו טרעטנענרעד :ןרעװ טציטש
 ;ןרעװ טקיטעטשַאב : ןרעוו טרימָאלּפיד
 ,ןרעװ טכידעג

 -טּפַאשנגייא רעדָא ט רָאװכַאז ,ְךֶמֶסִנ --
 טרָאװכַאז א ךָאנ טימ ןדניברַאֿפ טרָאװ
 -עיצַאקינומָאק , ,"טסַײג-ןייש , :לשמל)
 ,("לטימ
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 ;ןקרַאטש :ןציטשרעטנוא ;ןציטש ,ךֵּמַס 3

 .ןכַאמ-טכידעג :ןקיטֿפערק

 טקרַאטשעג :!ןרעװ טציטשעג ,ְךֹומָס --
 .ןרעוו

 ;ןכַאמ טכירעג :ןרעטנענרעד ְךֵמְסַה --

 .ןרימָאלּפיד : ןקיטכעמלוֿפַאב

 -עג :רעטנענ ןרעוו טכַארבעג ,ְּךַמְסֶה --
 .ןרעװ טרימָאלּפיד : ןרעוװ טכיד

 .ךיז ןציטש ;ךיז ןפוררַאֿפ ְךֵּמַּתְסִה --

 ,דנורג :עציטש :ןעלנָא .ז ,ְךֶמֶס

 ,דנורג ןֿפױא ,"ָּדַמִס לַע ,"ךֶמֶס לַע'--

 -ַאיצעּפס ;רעכעלסעלרַאֿפ ;ְּךֶמָסיְוָּב --
 ,טעטירָאטױא ;טסיל

 .ב"א ןיא תוא רעטנצֿפוֿפ .ז ,ְךֶמָס

 .דנורג :עציטש ;ןעלנָא .ז ,אָכְמַס

 -ירָאטױא :טסילַאיצעּפס ,אָכְמַס"רַּב -

 ,טעט
 -יטכעמלוֿפַאב :טעטירָאטױא .נ,תּוכָמַס

 ,גנוק

 -מע :לָאבמיס :ןכײצּפָא .ז ,לָמָס ,לָמֵס
 .עוטַאטס ;םעלב

 ,ל"הצ ןיא טנַאשזרעס .ז ,לָּמַס
 .טנַאשזרעס רערעכעה ,לָּמַס-בַר --

 .עטנַארט ;עטַאמש .ז ,לָמָס

 .ןלעטשרָאֿפ ; ןריזילָאבמיס .י"פ ,לָּמַה

 -עגרָאֿפ ;ןַײז טריזילָאבמיס ,לֹוּמס --
 .ןרעװ טלעטש

 -רָאֿפ :ןרעװ טריזילָאבמיס ,לֵּמַּתְסִה --
 .ןרעװ טלעטשעג

 זדלַאה ןֿפױא) לוע :טנָאמָאכ .ז ,ןֹולָמָס
 .(תומהב ןוֿפ

 .רעשילָאבמיס .ת ,יִלָמָס

 ,טײקשילָאבמיס .נ ,תּויִלְמָס

 רֹמְס - ְךָֹס

 .ןעמַסּפָא ; ןטֿפיגרַאֿפ .י"פ ,םֵּמַס

 טמַסעגּפָא :ןרעװ טעטֿפיגרַאֿפ ,ןֹוּמָס ==

 .ןרעוו

 ףךיז ןעמַסּפָא :ךיז ןטֿפיגרַאֿפ ,םּמַּתְסִה --

 .עקרעשטשַאי .ז ,תיֵמָמְס
 ;ץריוועג : םוֿפרעּפ .נ ,תיִנָמְמַס .ז ,ןֶמְמַס

 ,טקעֿפע

 ?רעבעג-ןכייצ : ץריוועג : םוֿפרעּפ .ז ןֵּמַס

 .רעבעג-עדנעמָאק :רעבעג-רעטסומ

 -כייצרעטנוא ;ןענכייצנָא :ןענכײצַאב ,ןֵּמַס
 .סנכייצ ןכַאמ ;ןענ

 טנכייצעגנָא ;ןרעװ טנכיײצַאב ,ןֹוּמֶס --
 .ןרעװ טנכייצעגרעטנוא :; ןרעוו

 טנכייצעגנָא :ןרעװ טנכיײצַאב ,ןֵמָּפִה --
 .ןרעװ

 .ךיז ןענכײצנָא ,ןֵּמַּתְסִה --

 -נָאק :(טַאנַא) רער-םעטָא .ז ,ןֹוֿפְמִס

 -ּפָא ןַא וצ גָאלַײב :ךַאמּפָא :טקַארט
 .ךַאמ

 עלערער-םעטָא .נ ,תיִנֹוּפְמַס .ז ,ןֹונֹוּפְמִס
 .ןעגנול יד ןיא

 ;ןַײז טױר .ע'פ ,(קַמָסִי ,קֹמָס) קֹמָס
 .ךיז ןעלטױררַאֿפ

 .ןעלטױררַאֿפ : ןכַאמ טור ,קֵּמַס --

 .ןרעו טיר ,קַמָסַה -

 .ךיז ןעלטױררַאֿפ :ןרעװ טור ,קֵּמֵּתְסִה - |

 .טײקטלטױררַאֿפ :טיײקטױר .ז ,קֶמֹס

 טֿפַײטשרַאֿפ .ע"פ ,(רֵמְסִי ,רֵמָס) רֹמָס
 .ןרעוו טרענייטשרַאֿפ : ןרעוו

 -ֿפױא :ןעוועקעוושט :;ןעלגָאנוצ ,רֵּמַס --
 .(רָאה) ןעשזָאינָא ,ןלעטש

 -עװשטרַאֿפ ; ןרעו טלגָאנרַאֿפ ,רֹוּמס --

 .ןרעוו טעוועק



 רַוָנַס - מס

 -ֿפױא :ןרעװ טפַײטשרַאֿפ ,רֵּמִּתְסִה --

 .(רָאה) ךיז ןלעטש

 ץנַאלֿפ-שזָאי :רעקירָאהטרַאה .ת ,רֶמָס

 ,(סוקנוי)

 ,גנוטינרַאֿפ : גנוטינ .ז ,רּורְמֶס

 .עטַאמש .ז ,טּוטרַמְס

 .רעקיכַאל :רעקיטַאמש .ת ,יִטּוטְרַמְס

 .רעביולק-עטַאמש .ז ,רֶטּוטְרַמְס

 .עלעגענ :עלעקעוװשט .ז ,רֵמְרַמְס

 -ױשֿפױא :רעדיױש-טלעק :נ ,תֶרֹמרַמָס

 .גנורעד

 -רַאֿפ ;ןעוועטינוצ : ןעוועטינ .י"פ ,רֵרָמַס

 -ױשפױא :ןרעדיוש ןכַאמ :ןעוועטינ

 .ןרעד

 ינרַאֿפ ;ןרעװ טעוועטינעג ,רֹורְמֶס --
 .ןרעו טעוועט

 יעקַאה-סגנוקיטסעֿפוצ :ז ,ןֵס

 .קירוועוו : עקרויוועוו .ז ,יִאָנס

 עכעלטֿפַאשנײמעג :קינקיּפ .ז ,סֹוּבְנַס
 ןַײז טיג רעדעי רעכלעוו וצ הדועס

 -סיוא ;טײקידװעטלַאהסיױא :רעַײטשוצ
 ,חּכ-טלַאה

 .טַאקָאװדַא :רעקידײטרַאֿפ .ז ,רֹונָיַס

 .גנוקידײטרַאֿפ .ז ,רּוגְנִס

 .גנוקידייטרַאֿפ .נ ,הָיְרֹוגַּגַס

 .ןקידיײטרַאֿפ .ע"פ ,רָגָנַס

 :ערדנָאלֿפ ;שטַאל :לַאדנַאס לֶדְנַס
 -מע רעטלּפמעג : גנודימש :עװעקרָאּפ
 .ןָאירב

 .ןלַאדנַאס ןוטנָא .י"פ ,לָּדְנַס

 ,ןלַאדנַאס ןיא ןַײז ןוטעגנָא ,לֵּדְנֶס --

 .רעטסוש .ז ,רָלָדְנַס
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 .יירעטסוש .נ ,תּורְלְדִנַס

 -סוש ;טַאטשקרעוװ-רעטסוש .נ ,הָיְרְלְדְנַס
 ,יירעט

 סָאד טלַאה) תירב םַײב קדנס .ז ,קֶדְנַס
 .עלעֿפוע

 -נוא ןַא ןַײז :קדנס ַא ןַײז .ע"פ ,קָּדְנַס

 .(.גרעביא) רעריֿפרעט

 גנוטלַאה-דניק ,תואקדנַס .נ ,תּואָקְּדִנַס
 ,תירב ןריֿפכרוד םַײב

 טָאה רעַײֿפ ןַײז ןיא) טסוקנרָאד .ז ,הָנָס
 -ַאמ :(ן'השמ וצ טקעלּפטנַא טָאג ךיז
 ,טסוק-עניל

 .קירוועוו :עקרויוועוו ,םיִאָנְּפַה תַּדְלֲח =

 ,תויִרָדָהְנַס 'ר) -נ ,ןיִרְדָהְנַס ,הָּירְדַהְנַס
 ןיא טכירעג טסכעה ,(תֹואָרְרהָנַס

 הפוקּת רעד ןוֿפ טֿפלעה רעטייווצ רעד

 ןוֿפ טַאר :שדקמה תיב ןטייווצ ןוֿפ

 .טַאנעס :עטסטלע

 -דהנס רעלַארטנעצ ,הָלֹודּג ןיִרָדֶהְנַס --
 .(רעדילגטימ 71 טימ) ןיר

 23) ןירדהנפיזַײרק ,הֶּנַטְק ןיִרְדָהֶנַס --
 ,(רעדילגטימ

 ,גנודנעלברַאֿפ .ז ,רּווְנַס

 ,גנורירטליֿפ ;גנורעַײזכרוד .ז ,ןּוּגָס

 ,בלַאװש .נ ,תיִנּונְס

 :עלַאיליֿפ ַא סלַא גנומיטשַאב .ז ,ףֹוּנֶס
 .גנודניברַאֿפ

 טַאלק-טסױֿפ רֶעדָא סקָאב .נ ,תֶרֶקֹונְס
 ,םינּפ ןיא

 .ךעטרַאֿפ .ז ,רֹזנַס

 .ןדנעלברַאֿפ : ןדנעלב .י"פ ,רֵוָנַס

 .ןרעוו טדנעלברַאֿפ ירַוָנֶס -
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 .ןרעוו טדנעלברַאֿפ ,רֵוְנַּתְסִה --

 .רָאטקעשזָארּפ .ז ,רָוָנַ

 ,שינעדנעלברַאֿפ ,ריז ,םיִרָוָנַס

 יד ןלעטשרַאֿפ וצ) לכעד-םלעה .נ ,תָרָוְנַס
 .(ןרעװ וצ ןֿפָארטעג טשינ ןגיוא

 :ןכַאמ קווח .ע"פ (טנְסִי ,טֵנְס) טֹנֶסי
 ףענרעצרעד :ןכַאלּפָא ;ןטעּפשּפָא

 -ערג טמיטשַאב סָאװ רעטמַאַאב .ז ,רָטֶנַסי

 .רעדלעֿפ ןשיוצ ץענ

 .עבמָאג .ז ,רָטְנַסי

 .טַאקָאװדַא ;רעקידיײטרַאפ .ז ,רֹוניֵגַסי

 .גנוקידייטרַאֿפ .נ ,הָיְךוניַנַס

 .ןקידיײטרַאֿפ ,הָירֹוניּנַס דַּמַל --
 :שינעטעּפשּפָא ;גנוכַאמ-קזוח .נ ,הָטיִגְס

 .גנונרעצרעד :גנוכַאלּפָא

 .דילגּפָא :גנולײטּפָא : עיליֿפ .ז ,ףיִנָסי

 ,סױטשּפָא .נ ,הָקיֵנְסִי

 .ז ,ןּורְּכְנִס
 ,(גנוקיטַײצ

 -ײארַאֿפ) עיצַאזינָארכניס

 -ַײצנײארַאֿפ) ןריזינָארכניס .י"פ ,ןֵרָּכיִר

 .(ןעגנואוט ייווצ ןסַאּפוצ ןוא ןקיט

 .ןרירטליֿפ ;ןרעַײזכרוד .י"פ ,ןֵּגַסי

 -ליֿפכרוד :ןרעװ טרעַײזעגכרוד ,ןֹוּגַס --
 .ןרעוו טרירט

 -טליֿפכרוד :;ךיז ןרעַײזכרוד ,ןֵנִּתְסִה --:

 -ַאבכרוד :ךיז ןסַײרכרוד :ךיז ןריר

 .ךיז ןעמוק

 ,גַײװצ-עמלַאּפ .ז ,ןֵסָיַסי

 -רַאֿפ :ןקינײארַאֿפ .י"פ,(ףנֶסֶי ,ףֵנָס) ףגֶס
 !ןרניב

 .עלַאיליֿפ ַא יװ ןדניברַאֿפ ,ףֵּנַס --
 ,עלַאיליֿפ ַא יו ןרעװ ןדניברַאֿפ ,ףֹוּנס --

 ןקינײארַאֿפ ; ךיז ןדניברַאֿפ ,ףֵּנַּתְסִה --

 .עלַאיליֿפ ַא יװ ךיז

 -ימוג : (שיֿפ ַײב) רעדעֿפ-סולֿפ .ז ,ריִּפַנָס
 -יווש וצ רעטכַײל ,סיֿפ יד ףיוא) ןּפַאל
 .(ןעמ

 .(ןייטשלדייא) ריֿפַאס .ז ,ןֹוניִריִּפְנַס

 -ּפָא ;ןֿפרַאװּפָא .י"פ ,(קֹנְסִי ,קַנָס) קֹנָס
 .ןסיוטש

 ; ןֿפרַאװּפָא קרַאטש :ןרעטַײװרעד ,קָנַס --
 .חוּכ טימ ןסיױטשּפָא

 קרַאטש :ןרעװ טרעטַײװרעד ,קֹוּנַס --
 ןרעװ ןסױטשעגּפָא :ןרעו ןֿפרָאװעגּפָא
 .חוּכ טימ

 .סױטשּפָא ;סיוטש .ז ,קָנָס

 סקָאב ַא ןביג ; סיוטש ַא ןביג .י"פ ,רֵקָנַס
 ,םינּפ ןיא

 .ךעטרַאֿפ .ז ,רָּנִס

 ,בלימ 1 ,סֶס

 ,טײקיברַאֿפליֿפ :טייקלערג .ז ,ןֹוּנְסֶס

 .טױר-ךעלרַאש .ז ,אָנֹוּנֶסַס

 .רעקיברַאֿפליֿפ ;רעלערג .ת ויָנֹוגֶסַס

 .טײקיברַאֿפליֿפ :טייקלערג .נ,תּייַנֹוּגְסַס

 ;ןברַאֿפ עלערג טימ ןברַאֿפ .י"פ ,ןֵגֶסַס
 .ןברַאֿפ ךס ַא טימ ןברַאֿפ

 .לערג ןרעװ טברַאֿפעג ,ןֹוּגָסָס --

 -ייצ-טרָאװ :ןַאגָאלס ;גנוזָאל .נ ,הָמְסֶס
 .זיוועד :ןכ

 -ימיטשליֿפ : רעקיגנַאלקליֿפ .ת ,יִלֹוקְסַס
 .רעק

 -רעטנוא ;ןציטש .י"פ ,(רַעְסִי ,דַעֶס) דֹעֶס
 .ןסע :ןֿפלעה :ןציטש

 .ץרַאה'ס ךיז ןענעלרעטנוא בל הע



 יִנְרֲעַס - דעס

 -עגרעטנוא :ןרעװ טציטשעג ,דַעַּסִה --
 .ןרעװ טקרַאטשעג :ןרעװ טציטש

 .ןציטש :ןֿפלעה ,רֵעַס --

 -עלרעטנוא ;ןסע ןעגנַאלרעד ,דָעָסַה --
 .ץרַאה'ס (ןצעמע) ןענ

 ;ףליה :גנוציטשרעטנוא :עציטש .ז ,דעַס
 ,זַײװַאב :עזַאב :עגַאלרעטנוא

 .טַײצלָאמ .נ ,ּהָּדִעֶס

 ןַא רַאֿפ טַײצלָאמ ,הָאְרְבַה תַּדִעֶס --
 .(הרוֿבק רעד ךָאנ) לבָא

 -לָאמ ;גנוטסַאֿפרַאּפ ,תֶקָסְּפַמ הָּדִעֶס -
 ,ןטסַאֿפ ןרַאֿפ טַײצ

 טַײצלָאמ רעכעלרעַײֿפ ,הָוְצִמ תַּדִעֶס --

 .החמׂש ַא דובָּכל

 טכַײל :טעשרוֿפיַאלַא ןסע ,יֹאַרֲע תַּדֲעֶס --

 .ןסעיּפַאכּפָא

 רעכעלגעט רעלַאמרָאנ ,עַבָק תַּדִעֶס -
 ,טַײצלָאמ

 .הּכלַמ-הוולמ ,תיִעיֵבְר הָּדִעְס --

 .רעסעד ,הָּדְעְס ַחּוּנִק --

 -הוולמ :תודועס-שולש ,תֹוּדַעָס ׁשֹלֶׁש --
 ,הֹּכלַמ

 ;ןשיור ; ןעלמוט .ע"פ ,(הָעְסִי ,הֶעָס) הֹעְס
 .ןעמרוטש

 -נַאנוֿפ ;גנודַײנשּפָא-ןגַײװצ .ז ,ףּועְס

 ,לייטרעד

 .רעטלסיירטעג-םערוטש טימ .ת ,רֹועֶס

 :טלַאּפש :טקנוּפ :ףַארגַארַאּפ .ז ,ףיִעָס
 ,גַײװצ

 -יילק :ףַארגַארַאּפ-רעטנוא ,ןָטָק ףיִעָס --
 .ףַארגַארַאּפ רענ

 ,טייקטמערוטשעצ :;גנומרוטש ,נ ,הָריִעָס

 ;ןגַײװצעצ ;ןגַײװצ ןקַאהּפָא .י"פ ,ףֵעָס
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 ןלייטעצ :;ןֿפַארגַארַאּפ ףיוא ןרעדילגעצ
 ןֿפַארגַארַאּפ ןיא

 ;(ןגַײװצ) ןרעװ טקַאהעגּפָא ,ףועס --
 טגַײװצעגרעדנַאנוֿפ :ןרעװ טגַײוװצעצ
 -ַאּפ ףױא ןרעוװו טרעדילגעצ :ןרעוו
 ןֿפַארגַאר

 טגַײװצעגּפָא : ךיז ןגַײװצעצ ,ףֵעָּתְסִה --
 ןֿפַארגַארַאּפ ףיוא ךיז ןלייטעצ :ןרעװ

 .רענעסָאלשטנַאמוא ;רעלֿפײװצ .ז ,ףֵעָס

 ,גַײװצ .ז ,ףֵעְס

 ןעגנירּפש ,םיִפיִעְּסַה יּתְׁש לַע ַחֹסַּפ --
 טשינ :טסייה'ס ,ןגַײװצ ייווצ ףיוא
 .ןסילשַאב ךיז ַײב ןענעק

 .גַײװצ .נ ,הָּפֵעס

 .ץענ-עיצַאלַאטסניא נ ,תַּפֲעַה

 :ךיז ןעמערוטש .ע"פ ,(רעֶסִי ,רַעָס) רעֶס
 ,ךיז ןרעזייב :טמערוטשעצ ןַײז

 -ֿפױא :ןרעװ טמערוטשעגפיוא ,רֵעַּסִה --

 .ןרעו טגערעג

 .ןזָאלבקעװַא ; ןזָאלבעצ ,רֵעַס --

 טמערוטשעצ :ןרעוו טזָאלבעצ ,רֹועֹס --
 .ןרעוו

 -וטש ַא ןֿפורסױרַא : ןגערֿפױא ,רֵעָסַה --

 ,םער

 -וטשעצ :;ןרעװ טגערעגֿפױא ,רֵעְֶסִה --
 .ןרעו טמער

 ?ןעמערוטש :ךיז ןגערֿפױא ,רֵעָּתְסִה --

 .ןֿפַײרגנָא
 :ןַאגַאררה :םערוטש .נ הֶרָעֶס .ז ,רַעַס

 -ימ) לַאֿפרעביא ;למוט ;גנוכָאקֿפױא
 ,(שירעטיל

 ,גנולײטּפָא-םערוטש ,רַעַס תַגְלִּפ -

 .רעשימרוטש ;רעטמערוטשעצ .ת,יִנָרֲעַס
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 :טעּפַארַאּפ ;לעװש ,(םיִּפִס ר) .ז ,ףַס

 .טעּפַארַאּפ -רעטצנעפ ,ןֹוּלַחַה הפ =

 .ןַײזטסּוװַאב ןוֿפ ץענערג ,הֶרָּכַהַה ףַּס --

 .רעיטרָאּפ ,ףֵּפַה רֵמֹזׁש --

 -נַײא : ןּפַאזנַײא .י"פ ,(נַּכְסִי ,גֵפָס) נֹפֶס
 -נַײרַא :ןענעקירטּפָא :ןשעל :ןגיוז
 ,(ּפעלק) ןּפַאכ

 .ריּפַאּפשעל ,גֵפֹוס רֶיָנ --

 -עגנַײא :ןרעװ טּפַאזעגנַײא ,נֵעָּסִה --

 ,(טניט) ןרעוו ןשָאלעגּפָא : ןרעוו ןגיוז

 יּפָא :ןשיװסיוא :ןענעקירטּפָא ,נֵּפַס --

 ,ןגיוזנייא ;(ריּפַאּפשעל טימ) ןשעל

 -ונעגכרוד :ןרעװ טּפַאועגנָא ,נֵּתְסִה --
 .ןרעװ ןעמ

 ןכַאמ :ןשעלּפָא :ןענעקירטּפָא ,נָּפְסַה --
 .ןּפַאזנָא ןכַאמ :ןּפַאזכרוד

 ןּפַאזנָא :ךיז ןענעקירטּפָא ;גָּפַּתֶסִה --
 .ךיז

 .רעשיװּפָא .ז ,גָּפַס

 .עקשטנָאּפ :לזמערכ .ז ,ןֶגֶפִס

 -ידנּפַאזנַײא :רעקידנגױזנַײא .ת ,יִנָּגִּפַס

 ,(טֿפירש-טניט) רעקידנשעל :רעק

 .עקשטנָאּפ .נ ,הֵּיִנָנַּכָס

 -יױרט :;ןגָאלק .ע'פ ,(רֹּפְסִי ,דֵפָס) דֹפְס
 .ןרע

 טנייװַאב :ןרעװ טגָאלקַאב ,דֵּתָּסִה --
 .ןרעוו

 .ןגָאלקַאב :ןַײז דּפסַמ ,דֵּפֶסַה --

 .ןרעוו טגָאלקַאב ,דֵּפְסִה --

 ,גנוגָאלקַאב :דּפסה .ז ,דָּפָס

 ,רעַײז-דיּפסמ .ז ,ןָּדִפַס

 תּופְּפ - ףַס

 ;ןטכינרַאֿפ .י"פ ,(הָּתְסִי ,הָפָס) הֹכָס
 :ןבעגוצ :ןדנעלרַאֿפ :ןעגנערבמוא
 טדנעלרַאֿפ .ע"פ .ןסע ןבעג :;ןזַײּפש
 .ןעמוקמוא ; ןרעוו

 .ןעמוקמוא ;ןרעװ טדנעלרַאֿפ ,הָפָּסִה --

 .ןבעגוצ ,הָּפְסַה --

 .עּפַאנַאק : עֿפָאס .נ ,הָּפָס

 .רעשעל :רעּפַאזנַײא :םָאװש-םַי .ז ,גֹופס

 .רעטּפַאזעגכרוד :רעטּפַאזעגנָא .ת ,גֹופָס

 .גנונעקירטּפָא : גנושיװּפָא .ז ,נֹוֿפס

 -ידנּפַאזנַײא :רעקיטרַאמָאװש .ת ,יָנֹופְס

 ,רעק

 .טײקיטרַאמָאװש .נ ,תֹוָיָנֹוּפְס

 -וצ ;גנודניברַאֿפ ;גנוסילשנָא .ז ,ַחיּפִס

 ,גנוריטּפָאָאק

 :רעטקעדעגרעביא :רעטקערעג .ת ,ןֹופָס
 -עג :רענעטלַאהַאב ;רענעגרָאברַאֿפ
 .רעטעטכַא

 .קעד :טיֿפוס :עילעטס .ז ,ןֹוּפִס

 .קעד-ףיש ,הָּיִנֲאָה ןֹוּפִס --

 -וצ : גנוגרָאזרַאֿפ ; גנוקידירֿפַאב .ז ,קִיַּפְס
 .לֿפײװצ : גנוּפַאלק :גנולעטש

 -עש :;עלעװָאנ :גנולייצרעד .ז ,רֹוּפָס
 .גנודַײנש-רָאה ; גנור

 .רעטלייצעגּפָא .ת ,רֹופָס

 .רָאּפ ַא :עכעלטע :עטליײצעג ,םיִרּוּפָס --

 .גנולייצ .נ ,הֶרֹופְס

 -יטסילעווָאנ : רעשירעלייצרעד .ת ,יִרּוּפִס

 .רעשיטסירטעלעב ;רעש

 .טייקשירעלייצרעד .נ ,תו ְךֹוּפִס

 -לוֿפעגרעביא :רעטלוֿפעגנָא .ת ,תֹוּפָס
 .קירבַאֿפ-זָאלג ןיא ןוויוא .נ .רעט



 ןָפְס - ַחֹּפֶס

 *רַאֿפ :ןסילשנָא .י"פ ,(חַּפֶסְי ,חַפָס)ַחֹפס
 .ןריטּפָאָאקוצ ; ןדניב

 ןדניברַאֿפ :ןרעוו ןסָאלשעגנָא ,ַחָפָּסִה --
 .ןרעװ טריטּפָאָאקוצ ; ןרעוו

 :ןריטּפָאָאקוצ ; ןבעגוצ :ןסילשנָא ,ַחַּפַס --
 .ץערק טימ ןקעטשנָא

 ןבעגעגוצ :ןרעװ ןסָאלשעגנָא ,ַחֹוּפָס --
 טקעטשעגנָא :ןרעװ טריטּפָאָאקוצ ;ןרעװ
 ,ץערק טימ ןרעוו

 .ךיז ןדניברַאֿפ ;ךיז ןסילשנָא ,ַחֵּפַּתְסִה --

 סָאװ ,רענרעק ןוֿפ סקּוװֿפױא .ז ,חַּפָס
 ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא ןטָאשעצ ןבילבעג ןענעז
 .בָאגוצ ;טינש ןקידרעירֿפ

 .ךרַאּפ :ץערק .נ ,תַחַּפַס

 ,רעקידנּפַאזנַײא .ת;ניָפָס

 שינעּפַאכנַײרַא :גנוּפַאזנַײא .נ ,הָניִפְס

 .(ּפעלק)

 ,טײקטּפַאזעגכרוד .נ ,תֹוניִפְס

 ,גנוגָאלקַאב :גנואַײז-דּפסמ .נ ,הָדיִפָס

 ,גנוּפָארק :גנוּפָאטש .נ ,הָּיִפָס

 .(עימעכ) ּפעלקנָא-ןלוקעלָאמ .נ ,הָחיִפָס

 -עק ןוֿפ) סקּוװכָאנ :סקּוװדליװ .ז ,ַחיִפָס
 ןקידרעירֿפ ןוֿפ ענעבילבעג ךעלדנר
 ,(טינש

 ,לֿפיש :רעֿפמַאד :ףיש .נ ,הָניִפָס

 .למעק ,הָּבְרִּמַה תַניִפְס --
 .ןילעּפעצ ,ריִוֲא תַניִּפְס --
 -ַאװ סיז ףיוא רעקנַאט ,הָניִפְּסַה-רֹוּב --

 ,ףיש ַא ףיוא רעס

 ,לֿפיש קידכעבענ .נ ,תָנֹניִפְס

 -געמ-לעטשוצ :;טייקכעלגעמ .נ ,הָקיֵפָס
 -ַאב :טייקכעלגעמ-סגנורעֿפיל :טייקכעל
 ,גנוּפַאלק :שינעֿפרעד
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 .רעצ ןוֿפ גנוּפַאלקטנעה ,םִיַּפַּכ תַקיִפָס --

 ,(ןייטשלדייא) ריֿפַאס .ז ,ריִּפַס

 ןיא טנָאמרעד עלָאסַאֿפ טרַא .ז ,ריֵפָס
 .הנשִמ רעד

 ,גנולייצ .ז .רערַאבליײצ .ת ,ריִפָס

 לּפַאטש :גנונּכער :גנולייצ .נ ,הָריִפְס
 טױל) ףַאשַאב-טלעוו ןכעלטעג ןוֿפ

 .(הלבק

 חסּפ ןוֿפ גנולייצ-געט ,רָמֹעָה תַריִּפְס --
 ןיא הריֿפס ןוא הכרב יד ;תועובש זיב

 ,טַײצ רעד טָא

 -טַײצ ענײמעגלַא ,תיִלָלְּכַה הָריִּפְּמַה --
 ,(עכעלטסירק) גנונכער

 ןעלּפַאטש ןעצ יד ,תֹוריִפְּפַה רֵׂשֵע --
 ןיא סָאװ טייקלדייא רעכעלטעג ןוֿפ
 ,רָתָּכ :ןֿפַאשַאב טלעװ יד זיא יײיז
 ,תראֿפּת ,הרובג ,דסֶח ,הניּב ,המכָח
 .(הלבק) תוכלַמ ןוא דוסי ,דֹוה ,חַצנ

 ;ןַײרק :ערעֿפס ;ָאלַאב : םלַאב .נ ,הָריֵפְס
 .הביבס

 -עטשנעמַאזוצ : גנובַײרשרַאֿפ .נ ,תֹוריִפְס
 ,טײקרַאבלייצ ;גנול

 .רעקיטרַא-ריֿפַאש .ת ,יִריִּפַס

 .ןקעב :לָאש :עסַאט .ז ,לָּפַס

 -ריוח :לכעלעש :עלעסַאט .ז ,לֹולָּפַס
 יד טציז סע ּױװ עקשיש) לכעלעש-סונ
 ,(סונ

 .לכעלעש :עלעסַאט .ז ,ןֹולָפָס
 ןקעדוצ :ןקעד .י"פ ,(ןֵּפְסִי ,ןֵפָס) ןֹפְס

 ;ןטלַאהַאב : ןגרָאברַאֿפ ;ןקלַאב ַא טימ
 ,ןרערַאֿפ ;ןןטכַא

 ,ןקלַאב ַא טימ ןרעוו טקעדעגוצ ,ןֵפָּסִה --
 :שינעגרָאברַאֿפ ;שינעטלעהַאב .ז ,ָפָס

 | ,גנוקעד
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 -ףיש ;זָארטַאמ :רעֿפיש :רעלגעז .ז ,ןֵּפַס

 .רעטעברַא

 טעברַא :יירעפיש ;יירעלגעז .נ ,תּונָּפַס

 ,ףיש רעד ףיוא

 -רעד טשינ :ןטכורֿפ עטצעל .ז ,ףּוסָפָס
 .ןטכורֿפ ענעגנַאג

 -ֿפױא-ןזַײרּפ :גנורילוקעפס .ז,רּוסָּפֶס
 .גנופיורש

 .קנַאב .ז ,לֶסֵּפַס

 -וצ :ןסַײרסױא ;ןסַײרּפָא .י'פ ,ףֵסֶּפַס
 .ןעילַאמסוצ ;ןענערּב

 ,רעלטימרַאֿפ ;טנַאלוקעּפס .ז ,רֶסֶּפַס

 .ןעלטימרַאֿפ ; ןרילוקעּפס .ע"פ ,רֵסֶּפַס

 ,גנולטימרַאֿפ ;עיצַאלוקעּפס .נ ,תּורָסְּפַּס

 -ַאלוקעּפס :רעשיטנַאלוקעּפס .ת ,יְרָסְפַס

 ,-עיצ

 רעד ףיוא ןייטש .ע"פ ,ףֵפֹוּתֶסִה (ףֹפָס)
 ,ליזַא ןעניֿפעג :ןכוזַאב טֿפָא :לעווש

 ןּפַאלק :ןּפַאלק .י"פ ,(קֹפְסִי ,קַפָס) קֹפָס
 .ןַײז גונעג .ע"פ .טנעה יד טימ

 -ירֿפַאב : ןגרָאזרַאֿפ :ןלעטשוצ ,קֵּפַס --
 ;ןדניבוצ :טנעה יד טימ ןּפַאלק :ןקיד
 ,לֿפײװצ ןֿפורסױרַא ;ןדניברַאֿפ

 טגרָאזרַאֿפ :ןרעװ טלעטשעגוצ ,קֹוּפָס --
 .ןעלפייווצ ;קֿפס ןיִא ןַײז :ןרעװ

 ַא ןבעג :ןגרָאזרַאֿפ :ןלעטשוצ ,קֵּפְסַה --
 .ןכעלגעמרעד ;דנַאטשמוא ןַײז ;סנַאש

 ;ןסינעג ;ךיז ןענעגונעגַאב ,;קֵּפַּתְסִה --
 .ןעלפייווצ

 .לֿפײװצ .ז ,קָפְס

 ,לֿפײװצ ןָא ,קָפָס ןיֵא --

 ,לֿפיײװצ רעטסדנימ ,אָקַּפְס קַּפֶס -

 .טייקכעלגעמ .ז ,קָּפָס

 רֶפֵס - ןָּפַס

 .רעגרָאזרַאֿפ :רעלעטשוצ .ז ,קָּפַס

 .קֿפס :לֿפײװצ .נ,אָקָפְס

 .טײקיטֿפַאהלֿפײװצ .נ ,תּוקָפְס

 ,רעקיטּפעקס :רעלֿפײװצ .ז ,ןָקפַס

 ,טײקידלֿפײװצ ; ןביולגמוא .נ ,תּונָקִפַס

 .םזיציטּפעקס .נ ,תֹונְקַּפְס

 .רעקידנעלֿפיײװצ :רעשיטּפעקס .ת ,יָנְקָפַס

 ;ןליײצּפָא :ןלייצ .י"פ ,(רֹפסְי ,רֵפָס) רֹפְס
 .ןלייצרעביא

 -עגרעביא :ןרעװ טלײצעגּפָא ,רֵפָּסִה --
 .ןרעו טלייצ

 :ןגָאז :ןבעגרעביא ;ןלייצרעד ,רֵּפַס --

 .ןרעש :ןליײצּפָא ;ןסעומש

 ןבעגעגרעביא ;ןרעוו טלייצרעד ,רֹוּפַס --
 ןרױשעגּפָא :ןרעװ טגָאזעג !ןרעװ
 .ןרעוו

 וצ רעווש ,רַּפִסְי יִּכ (ןֵמֲאָי) ןֵּמֶאָי אֹל --
 : .ןביולג

 .ךיז ןרעשּפָא ,רֵּפַּתֶסַה --
 ןיא) ווירב ;רֿפס :דנַאב ;ךוב .ז ,רֵּתַס

 .לוָאט-טֿפירש ;הליגמ ;(.טלַא

 ,הרוּת-רֿפס רַאֿפ .צַאב ,תיִרְּבַה רֵּפַס --

 -ָאּפעד ,רעטגײלעגנַײא ,םּותָחָה רֵּפַס --
 .טקַא-ףיוק רעטרינ

 .המישר עשיגָאלַאענעג ,ׁׂשֵחַּיַה רָּפַס --

 .ווירב-דייש :טג ,תֹותיִרְּכ רָּפַס --

 .טקַא-ףיוק ,הָנָקִמ רָּפֵס --

 .ך"נּת רַאֿפ .צַאב ,םיִרָּפְּסַה רֵּפֵס --

 ףניֿפ יד -- הרוּת-רֿפס ,הָרֹוּת רֵּפַס --

 ,ארקיו ,תומש ,תישארב :םישמוח

 ,םירבכד! ,רבדמב

 .ך"נּת רַאֿפ .צַאב ,ׁשֶדֹּקַה יִרְּפֶס --



 רֹקָס - רֶפֵס

 ,םיִנֹוציִח םיִרָפָס ,םיִזּונְג .םיִרָּפֶס --
 -ונעגנַײרַא טשינ ןענעז סָאװ םירֿפס
 .שדוק ירֿפס יד ןיא ןעמ

 .טלַאטשנַאנרעל :עלוש ,רֵּתַס תיֵּב --

 .קעטָאילביב ,םיִרָּפְס-תיֵּב --

 .רעריזירֿפ :רערעש .ז ירָּפַס

 .גנולייצ :טיבעג-ץענערג :ץענערג .ז ,רָפֶס

 .ךַאװ-ץענערג ,רָפָּסַה ליֵח --

 .ץענערג רעד ַײב בושי ,רָּפְס"ֹבּוׁשִי --

 ףיוא הכלהה שרדמ ןרַאֿפ .צַאב .ז ,אָרָפָס
 .ארקיַו רֿפס םעד

 ,רעטעדליבעג ;רעטנרעלעג .ז ,אָרְפס

 .עינַאּפש .ז ,דֵרָפֶס

 -ַאב :לָאינַאּפש :רעינַאּפש .ת ,יִּדַרָפֶס

 ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ ןדִיי רַאֿפ גנונכייצ

 .עינַאּפש

 ,רֿפס :רעֿפיצ .נ ;ּהָרְּפס

 .רושָארב :לכיב .ז ,ןֹורָפָס

 ,גנורירעמונ ;עיצַארעמונ .ז ,רֹּורָּפס

 .ײרעזירֿפ .נ ,תּורָּפַס

 .עיֿפַארגָאילביב ; רוטַארעטיל .נ ,תּורְּפָס

 -עב ;רוטַארעטיל ענייש ,הָּפֵי תּורָּפַס --
 .קיטסירטעל

 .רעשירַארעטיל .ת ,יָתּורְפס

 .טײקשירַארעטיל 3 ,תֹייָתּורְּפִס

 יד ףױא םישרדמ ןוֿפ ןעמָאנ .ז ,יִרָפס
 ,םירבד ןוא רבדמב םירפס

 .קעטָאילביב .נ ,הָיָרְפֶס

 .ףַארגָאילביב ;רַאקעטָאילביב .ז ,ןֶרָּפַס

 .ןזעוװ-קעטָאילביב .נ ,תֹונְרִּפַס

 .ןרירעמונ :ןרירֿפיצ .י"פ ,רָרְּפַס

554 

 טרירעמונ :ןרעװ טרירֿפיצ ,רֹזֹרְּפס --
 .ןרעוו

 -ירעלייצרעד :קיטסירטעלעב ,תֶרֹּפִס -

 .עזָארּפ עש

 .זַײּפש ןטכירוצ .י"פ ,(תֹּכָסִי ,תַפָס) תֹפָס

 .ענירעלעּפ :קַאז .ז ,קֵּס

 .לירג :רעײנ-קַאז .ז ,יאֵּקַס

 -עצ ;טױה יד ךיז ןבַײרּפָא .י"פ ,בֵּקַס
 .ךיז ןצַארק

 רעד ןיא ןרעװ טעדנּוװרַאֿפ ,בֹוּקַס --
 .גנובַײרּפָא ךרוד טוה

 .טיוה יד ךיז ןבַײרּפָא ,בֵּקִּתְסִה --

 .גנוֿפָארטש .1 ,רּוּקִס

 ,גנוקינײרּפָא-רענייטש ןוֿפ .זלּוּקִס

 .טעּפַארַאּפ :לעװש .נ ,הָפּוקְס

 .קילברעביא ;קילבנַײא .ז ,רֹוּקֶס

 ,גנונײטשרַאֿפ .נ ,הֶליֵקְס

 .קילברעביא ;קילבנַײא .נ ,הָריֵקְס

 ,ןעניײטשרַאֿפ .י"פ ,(לֹקִסְי ,לֵקָס) לֹקֶס
 .ןרעװ טנײטשרַאֿפ ,לֵקָּפִה --

 -ַאב :רענייטש ןוֿפ ןקינײרּפָא ,לֵּקַס --
 .רענייטש טימ ןֿפרַאװ

 -ייטש ןוֿפ ןרעוו טקינײרעגּפָא ,לֹוּקִס --
 .רענייטש טימ ןרעוװ ןֿפרָאװַאב ;רענ

 -רַאֿפ :דיירסיוא ןַא ןעניֿפעג .י"פ ,ףֵּקַס

 .ןעיירד

 ןַא ןכוז :לטרָאֿפ ַא ןכוז ,ףֵּקִּתְסִה -
 ,דיירסיוא

 ;ןעעזכרוד :ןקוק .י"פ ,(רֹקְסִי ,רֵקָס) רֹקֶס

 "יא ןַא ןכַאמ ;ןקילבנַײרַא ;ןקוקרעביא
 -רעבָאניצ טימ ןגרַאֿפַאב ;קילברעב

 ,טיור



 גּורְס -- רֹקְס 5
 = ע עטר עט(...

 טכַאמעג :ןרעװ טקוקעגרעביא ,רֵקֵּסִה --
 ןרעװ טברַאֿפעג ;קילברעביא ןַא ןרעוו

 .טיור-רעבָאניצ טימ

 -ָאניצ טימ טור ףיוא ןברַאֿפ ,רֵּקַּס --
 .ןגיוא ןֿפרַאװ ; רעב

 .ז ,רָקָס

 .גנוש

 -רָאֿפ ;קילבכרוד : גנואעזכרוד

 .(רעבָאניצ) ברַאֿפ עטיור .ז ,הָרָקִס

 .רעקירעגַײנ .ז ,ןֶרְקַס

 ;טײקירעגַײנ .נ ,תֹונְרְקַס

 .רעקירעגַײנ .ת ,יָנָרְקַס

 .עיזנעצער .נ ,תֶרֹּקָס

 ;רעקיטעמוא .ת ,רֶס ,ְךֵס

 .רעטגערעגפיוא

 .רעגַײנ

 ;רעטקירדרעד

 -עגרעדינ :רעוװיסערּפעד ,ףֵעְזְו רַס --

 .רענעגָאלש

 ,רעשירַאנ ;רעזָאלקַאמשעג ,םַעֵט רַס -

 :ךיז ןלעטשנגעק :ןגָאזּפָא .ע"פ ,בֵרָס

 .ןלעטש ךיז קרַאטש ;ןטעב קרַאטש

 יּפָא ןיא ךיז ןענשקצרַאֿפ ,בֵרָּתְסִה --
 .גָאז

 .גָאזּפָא .ז ,בָרֶס

 .ןרָאד .ז ,בֶרָס

 -עטנָאלּפרַאֿפ גנורעװשַאב .ז ולֹוּבְרַס
 ,גנוריצילּפמָאקרַאֿפ : גנור

 -רַא וצ) לָארעװָא :ןרעדולּפ .ז ,לָּבְרַס

 ןיא ןדײלקנָא ;ןעװעדרעבנָא .י'פ ,לֵּברַס
 -רעוש :ןרעװשַאב :רעדיײלק ךס ַא
 .ןכַאמ טרעּפמולעגמוא ;ןכַאמ

 -מוא :ןרעװ טעװעדרעבעגנָא ,לֹוּבְרִס -
 -יײלרעווש ןרעװ ;ןרעוװ טרעּפמולעג

 .קיב

 -עוװ :טרעּפמולעגמוא ןרעוו ,לֵּבְרַּתְסִה --
 .קיבַײלרעװש ןר

 -רעווש ;טיײקטרעּפמולעגמוא .נ ,תֶלֹּבְרַס

 .רעטרַאּפשעגנַײא : ןשקצ .ז ,ןֶבֶרָס

 .נ ,תּונָבְרַס
 .טייק

 -טיַאּפשעגנַײא :תונשקצ

 ,רעטנשקצרַאֿפ .ת ,יֵגָבְרַס

 ןטכעלֿפ ;ןקירטש .י"פ ,(גֹרֶסִי ,גֵרָס) גֹרָס
 .ןטכעלֿפכרוד

 עג :ןרעװ טקירטשעג ,גֶרָּסִה --
 .ןרעוו

 ןטכָאלֿפ

 -עטַארקרַאֿפ : ןטכעלֿפ : ןקירטש ,גֶרֶס --
 .ןרעּפיהרעביא :ןעוו

 -עגכרוד :ןרעװ טקירטשעג ,נֹורס --
 .ןרעװ טעװעטַארקיַאֿפ : ןרעו ןטכָאלֿפ

 .ךיז ןטכעלֿפכרוד ,גֵרָּתְסַה --

 .(קָאז ַא ןיא) ערעצ .ז ,גָרָס

 .עטַארק .ז ,גָרֹס

 .רעטכעלֿפ :רעקירטש .ז ,גֶרֶס

 ,גנוכַאמ-סערי ;גנוריניל .ז ,לּוּנְרַס

 .ןָאצ-לסילש .ז ,דיּנְרַס

 .סעריוו ןכַאמ ;ןריניל .י"פ ,לֵגְרַס

 .ןרעו טעריוועג : ןרעוו טריניל ,לֹוּגְרִס --

 .עריוו :עיניל ,ז ,לָגְרַס

 רעשיכירג רעדָא רעשימיור .ז ,טֹויָּדְרַס

 .רידנַאמָאק

 :ךערברַאֿפ ; טַאררַאֿפ :טײקשלַאֿפ .נ ,הֶרָס
 ,לדגיווש

 ; ןייטשוצ .י'פ ,בֵהְרַס

 .גָאזּפָא .ז ,בּורֵס

 .רענעטכָאלֿפעג :רעטקירטשעג .ת ,גֹורָס

 .ןטעב קרַאטש



 הָניִרְס -- גּורֵס

 ,גנוטכעלֿפ : גנוקירטש .ז ,נּורֵס

 .ןסַײררעביא טימ ,ןיִגּורָסֶל ,םיִנּורָסְּב --
 :רעקידניז ;רעקידנעקניטש .ת ,ַחּורָס

 ;רעקידנעגנעהּפָארַא :רענעגיוצעגסיוא

 .רענעלַאֿפעגּפָארַא

 .קנַאטשעג .ז ,ַחּורֵס

 ,רעטלערקעצ : רעטעשטַארגעצ .ת ,טּורָס

 .רעקידנּפעלק :רעטּפעלשעגכָאנ .ת ,ְּךּורָס

 ;גנואיירדרעביא ;גנולּפירקרַאֿפ .ז ,סּורָס
 ,גנורירטסַאק :גנואיירדרַאֿפ

 ;גנונדרָאמוא ןיא ,ןיִסּורָסְּב ,ןיִסּורַס --
 .טרעּפיהעגרע גיא ;טײרדרַאֿפ

 .גנומעק .ז ,קּורָס

 .רעטמעקעג .ת ,קּורָס

 ,רעמעק-סקַאלֿפ .ז ,קֹורָס

 .ץכעקניטש :קנַאטשעג :נ ,תּורָס

 -גיז :ןעקניטש .ע"פ ,(הֵרָסִי ,חַרָס) ַחֹרָס
 :ןעּפַארדעצ :ךיז ןטײרּפשסיױא ;ןקיד

 .ךיז ןּפעלשכָאנ :ןדנּוװרַאֿפ

 עילַאק :ןרעװ ןעקניטשרַאֿפ ,ַחֵרָּסִה --
 .ןרעוו טלױֿפרַאֿפ ; ןרעוו

 .ןעקניטשרַאֿפ ; ןעקניטש ,ַחֵרֶסַה --

 טסואימרַאֿפ :ןרעװ עילַאק ,ַחֵרֶסִה --
 .קידלקע ןרעוװ : ןרעוו

 ןגיילעצ :;ךיז ןטײרּפשסױא ,ַחֵרָתְסִה --
 .ךיז

 :קנַאטשעג :ּפעלשכָאנ ;ּפעלש .ז ,חֵרָס
 .דניז

 .דלוש ;דניז :קנַאטשעג .נ ,אָחְרָס

 .ךערברַאֿפ : דניז : קנַאטשעג .ז ,ןֹוחָרָס

 -ירָאטָאנ :רעקידניז ;רעקניטש .ז ,ןֶּחְרַס
 ,רעקידניז רעש
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 .דניז :קנַאטשעג .ז ,ןֶחְרֶס

 -עצ  ןצַארקעצ .י"פ ,(טרְסִי ,טֵרָס) טֹרָס
 ןכַאמ :ןלערקעצ :ןעשטּפַארג :ןעשטַארג
 .ןרימליֿפ :טינש ַא

 .ןרעװ טעשטַארג

 -עצ ;ןעשטַארגעצ :ןעשטּפַארגעצ ;טֵרָס -

 .ןצַארקעצ :ןלערק

 .ןרימליֿפ ,טֶרֶסַה --

 .ןרעװ טרימליֿפ ,טֵרָסֶה --

 ןעשטּפַארגעצ :ךיז ןצַארקעצ ,טֵרָּתְסִה --
 .ךיז ןדַײנשנַײא :ךיז

 וצ) למילב-ןסַאג ;םליֿפ :דנַאב .ז ,טֶרֶס
 .(טלעג ןעלמַאז

 -נֿפױל ןוֿפ םעטסיס ,עָנ"טְרֶס תַטיִׁש --
 .דנַאב רעקיד

 {גנוריניל ;(שיֿפַארג) גנונכייצ .ז ,טּוטְרֶס

 .גנונכײצֿפױא ; גנונכייצנָא

 ןוֿפ סקּוװנָא : גנוסבערקרַאֿפ .ז ,ןֹוטְרַס
 .סבערק ,קַאר

 -געװַאב טשינ :םליֿפ רעניילק .ז ,ןוטְרָס
 ,םליֿפ רעכעל

 ןענכייצ :;ןעריוװ :ןריניל .י'פ ,טֵּטְרַס
 .(שיֿפַארג)

 -עוו טעריוװעג : ןרעוו טריניל ,טֹוטְרָס --
 ,(שיפַארג) ןרעוו טנכייצעג : ןר

 .רעקיֿפַארג :רענכייצ .ז ,טָטְרַס

 .קעטָאילביב-םליֿפ .נ ,הֵּיִטְרֶס

 ןוא יס-לעב) סבערק ;קַאר .ז ,ןָטְרַס
 ,(טייקנַארק

 .דלוש :דניז ;קנַאטשעג .ז ,יִרָס

 .ץענ :עטַארק .ז,ניִרָס
 ,גנוטכעלֿפ :גנוקירטש .נ ,הָניִרְס
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 .רעצנַאּפ .ז ,(ןֹויְרָׂש) ןֹויְרַס

 .ץכעקניטש :קנַאטשעג .נ ,תּויְרָס

 .יירעקניטש ;קנַאטשעג .נ ,הָחיִרָס

 .טינש : שטַארג :ץַארק .נ ,הָטיִרְס

 -ףיױה :רעטרירטסַאק :ךונווע .ז ,סיִרָס
 .רעטמַאַאב

 ַא ךרוד רעטרירטסַאק ,םֶדָא-סיִרְס -

 .שטנעמ ַא ךרוד רעדָא לַאֿפרָאֿפ

 .ןריובעג ןוֿפ סירס ,הָּמָח-סיִרֶס -

 .טײקטרירטסַאק .נ ,תֹוסיִרָס

 .רעקידייל .ת ,קיִרָס

 ,דייר עטסוּפ ,יִקיִרָס יֵקּוב --

 .לצעלּפ .ז ,קיִרָס

 -עקכרוד ;עװַאלבָא ;גנומעק .נ,הָקיִרָס
 ,גנוכוזכרוד ;גנומ

 -וצ ;ךיז ןעּפעשטוצ .ע"פ ,ְּךֵרָּפִה (ְּךֹרָס)
 .ךיז ןּפעלק

 .ןעּפעשטוצ :ןּפעלקוצ ,ְךֵרֶסַה --

 ;(רעדילג) ךיז ןעּפעשטוצ ,ָּךִרֵּתְסִה -
 .ךיז ןּפעלש

 יו גנולדנַאה ;גנולדנַאה-רעטסומ .ז ;ְךֶרֶס !
 ;טייהניױװעג :ךַאמכָאנ ;ליּפשַײב ַא = |
 .ץכעריֿפ ;רעגייטש= |

 -עֿפ :(ןבעוועג ןוֿפ) ּפעלקוצ .נ ,הָכְרס |
 .רעל ..; |

 -ימ :ל"הצ ןיא ןַאטיּפַאק :סקַא .ז ,ןֶרָס |
 .(םיּתשילּפ יד ַײב) רעטסינ =

 .ל"הצ ןיא רָאיַאמ ,ןְֶרָס-בַר -- |

 .י"פ ,םָרָס !
 .ןעײרדרַאֿפ

 :ןעלּפירקרַאֿפ ;ןרירטסַאק

 טלּפירקרַאֿפ :ןרעוו טרירטסַאק ,סֹורֹפ --

 .ןרעו טיײרדרַאֿפ :ןרעװ

 קה = ןוְכ

 -ירקרַאֿפ :ןרעוו טרירטסַאק ,סֶרֵּתְסִה -
 .ןרעוו טײרדרַאֿפ : ןרעוו טלּפ

 .רעלקעמ :רעלטימרַאֿפ .ז ,רּוסְרַס

 .טלעג-רעלקעמ .נ ,הָיַרּוסְרַס

 .ןעלטימרַאֿפ .עיפ ,רָסְרַס

 .גנולטימרַאֿפ ;יירעלקעמ .נ ,תּורָסְרַס

 .יידיא :קנַאדעג .ז ,ףֵעְרַס

 .לגַײװצ ;גַײװצ .ג ,הָּפֲעְרַס

 .עמגַארֿפַאיד-ךיוב .נ ,תָּפָעְרַס

 .עוויּפָארק :עווישקָאּפ .ז ,דָּפְרַס

 -עצ ןוֿפ ץכעטישסיוא-טיוה .נ ,תֶדֵּפְרִס
 -ַאקיטרוא) עוויּפָארק טימ ךיז ןכעטש
 .(ַאיר

 -עקרַאֿפ :ןעמעק .י"פ ,(קֹרְסִי ,קֵרָס) קֹרָס
 ;ןכוז :ןדנּוװרַאֿפ ןוא ןצַארקעצ :ןעמ

 :עװַאלכָא ןַא ןכַאמ :ןרעטשינכרוד
 .טור-רעבָאניצ טימ ןברַאֿפַאב

 טמעקעג :ןרעװ טמעקרַאֿפ ,קֶרָּפִה --
 ,טיור ףיוא ןרעוו טברַאֿפעג :ןרעװ

 -עקסיוא : ןעמעקוצ :ןעמעקרַאֿפ ,קֵרָס --
 .ןעמ

 .ןרעװ טמעקרַאֿפ ,קורֿפ --

 ןעמעקוצ :;ךיז ןעמעקסיוא וקֵרָּתְסִה -=

 .ךיז ןעמעקרַאּפ :ךיז

 ,טױר-רעבָאניצ ; ברַאֿפ עטיור .ז ,קֶרָס

 .רעטיור .ת ,קֹרָס

 .טייקידייל ;טײקרַאבטכורֿפמוא .ז ,קֶרֶס

 וצ טריֿפרעד סָאװ טוּפסיד ,קֶרֶסיַחּוּכְו - |

 ,חוּכיװ רעטסוּפ ;טשינרָאג

 -סגנוביא :ליױק עטסופ ,קָרָסירּוּדַּכ --
 ,ליוק

 -יוא ןיא) גנַאג-לַארטַײנ ,קֶרָפיִּדַלֲהַמ --



 תּונְרַעַתְס - רֹרָס

 -נַײא ןָא טעברַא רָאטָאמ רעד ןעוו ,ָאט
 ,(גנַאג ןיא ןסילשוצ

 -רעדיו .ע"פ ,(רֹפָי ,רֹרְסִי ,רֵרֶס) רֹרְס
 .געוו ןכַײלג ןוֿפ ןײגּפָארַא ; ןקינעּפש

 .ןוז רעקינעּפשרעדיװ ,הָרֹומּו רַרֹוס ןֶּב --

 .טסינוטרָאּפָא .ז ,ןֶלְנַתֶס

 ,םזינוטרָאּפָא .נ ,תֹונָלָנַתְס

 .רעשיטסינוטרָאּפָא .ת ,יָנָלְגַתֶס

 .רענעסָאלשרַאֿפ ךיז ןיא .ז ,ןֶרֶגֵתְס

 .ךיז ןיא טײקנסָאלשרַאֿפ .נ ,תֹונָרְנַּתָס

 :(לארׂשי-ץרא ןיא) טַײצנגער .ז ,וָתְס
 .(י"א רעסיוא) טסברַאה

 .רעקיטסברַאה :רעכעלטַײצנגער .ת ,יַוָתָס

 .רערָאלקמוא ;רעטּפָאטשרַאֿפ .ת ,םֹותָס

 .(ם) םמ-סָאלש ,הָמּותְס םֵמ --

 .טײקרָאלקמוא ;גנוּפָאטשרַאֿפ .ז ,םּוּתִס

 .רעקיטסברַאה .ת ,יִנָוְתַס

 עקידנקיטַײצ טסברַאה ןיא ,תֹוִיַנְוְתַס --
 .ןטכורֿפ

 ,(םוקישטלָאק) למילבטסברַאה .נ ,תיִגְוְתס

 -רעטשעצ :רעטנדרָאעג טשינ .ת ,רֹותָס
 -ָארּפשעגרעדיװ :רעטצַאלּפעג ;רעט
 .רעקיד הריּתס :רענעכ

 -עצ-ןייטש :גנוסעט-רענייטש .ז ,תֹוּתַס
 .(ןעסעט ןתעב) גנוצירּפש

 ;גנוכַאמרַאֿפ ;גנוּפָאטשרַאֿפ .נ ,הָמיֵתְס
 .(ןָאצ ןיא) עבמָאלּפ

 ַא : גנוטישרַאֿפ-רבק למה תַמיִתַס -
 .(.גרעביא) גנובָארגַאב ;גנוכַאמ ףוס

 ;גנוֿפרַאװמוא :גנוגיילעצ .נ ,הָריִתָס

 :הריּתס :טייקכעלצעזנגעק :ץַאזנגעק
 -רַאֿפ :(עימעכ ןיא) גנוריזילַארטַײנ

 -יא עמייהעג ;גנוטלַאהַאב ;גנוגרָאב
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 -נסַאלעגסיוא ןבַײרט ןגעו גנובעגרעב
 .טייק

 ,רעקוקרעטנוא .ז ,ןֶלּכְתֶס

 ;ןּפָאטשרַאֿפ .י"פ ,(םֹּתְסִי ,םֵתָס) םֹתָס
 -מוא ןזָאל :ןריבמָאלּפרַאֿפ ;ןכַאמרַאֿפ
 .ןטלַאהַאבסיױא ;רָאלק

 טכַאמרַאֿפ ; ןרעוו טּפָאטשרַאֿפ ,םֵתָּסִה --

 -סיוא ;ןרעוװ טריבמָאלּפרַאֿפ :ןרעוו
 .ןרעװ ןטלַאהַאב

 -רַאֿפ טסעֿפ ;ןּפָאטשרַאֿפ טוג ,םּתַס --
 ,ןכַאמ

 .ןרעװ טּפָאטשרַאֿפ ,םוּתַס -

 טּפָאטשרַאֿפ :ןּפָאטשרַאֿפ ,םֵּתַּתְסַה -
 .ןרעהֿפױא ;ןרעװ

 -רָאלקמוא ;טײקטמיטשַאבמוא .ז ,םָתֶס
 ;טמיטשַאבמוא .פ'הת .םּתס :טײק
 ,רָאלקמוא

 םוש ןָא ;ךיז ױזַא ,אָמְלֶעְּב םֶתֶס -
 .הנווּכ

 -רָאװ : רשֿפא ,אָמָתִּסִמ ,םֶּתְסַה ןִמ --
 .ךעלנַײש

 ,לדנַארק :טנוּפש ;ןּפָארּפ .ז ,םָתָס

 -רָאלקמוא ;טײקטמיטשַאבמוא .ז ,אָמָתְס
 .םּתס :טייק

 .ךעלנַײשרָאװ :;רשֿפא ,אָמָתִּסִמ -

 ;רערָאלקמוא :רעטמיטשַאבמוא .ת ,יָמָתָס

 ,רעלַארטַײנ :רעכעלטַײד טשיג

 ןימ (רעכעלכַאז) רעלַארטַײנ ,יֵמָתָס ןִמ -

 ,(.מַארג)

 -מוא .נ ,תּויַּמַתְס
 .טיײקרָאלק

 : טײקטמיטשַאבמוא

 ירעטגערעגֿפױא :רעוװיסערגַא .ז ,ןֶרֵעַתְס

 .טייקוװיסערגַא .נ ,תּונְרֲעַתְס
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 -ײשַאב ;רעקידנגונעגַאב ךיז .ז ,ןֶקֶּפֵתְס
 .רענעד

 -ץגַאב ךיז ;טײקנדישַאב .נ ,תֹונְקִּפַתְס
 .טייקידנגונ

 :ןרעטשעצ .י"פ ,(רֹּתָסִי ,רֵתָס) רֹתָס
 :ןענעקייל : ןעשָאלֿפעצ ; ןגיילעצ
 .ןכַאמ קיטליגמוא :ןכערּפשרעדיװ

 ןטלַאהַאב :ןרעװ טרעטשעצ ,רָתָּפִה --
 .ןדניװשרַאֿפ ; ךיז

 -עֿפרָאװעגמוא ;:רעטרעטשעצ ,רֵּתְסִנ --
 .רענ

 .(.מַארג) ןָאזרעּפ עטירד ,רָּתְסִנ --

 -סימ ;ןטײקלוֿפשינמײהעג ,תֹוֹרָּתֶסִנ -
 .עירעט

 .צַאב) ערעל עמייהעג ,רָּתְסָּנַה תַמְכֶח -
 .(הלבק רַאֿפ

 תוא רעטדערעגסיוא טשינ ,רָּתְסִנ עי =

 .(.מַארג)

 .ןטלַאהַאבסיױא ; ןטלַאהַאב ,רֵּתַס --

 ןטלַאהַאבסיױא :ןרעװ ןטלַאהַאב ,רֹוּתִס --
 .ןרעוו

 -רַאֿפ :ןגרָאברַאֿפ ;ןטלַאהַאב ,רֵּתְסַה --
 .ןטלַאהַאבסיוא :ןלעטש

 ןגרָאברַאֿפ :ןרעװ ןטלַאהַאב ,רֵּתָסִה --
 .ןרעוו ןטלַאהַאבסיוא :;ןרעוו

 תּותְּתַס -- ןְקְפְַמ

 ןגרָאברַאֿפ ;ךיז ןטלַאהַאב ,רֵּתַּתְסִה --
 .ךיז ןקעטשרַאֿפ ;ךיז

 ןוֿפ ּפָארַא זיא רע ,!תֶניִּב הֶרֵּתַּתְסִה --
 .ןעניז

 ;שינעטלעהַאב :;שינעגרָאברַאֿפ .ז ,רֶתֵס
 ,שינמייהעג

 -הלבק :תוכלה ץֿפיט ,הרֹוּת יִרְתִס -
 ,תודוס

 ,ןטלַאהַאבסיוא :םייהעג .פ"הת ,רֶתֵּסַּב -

 ,שינמייהעג :דוס ,רָתָסירַבָּד --

 .עציטש עטערקסיד ,רֶּתַּסַּב ןֶּתַמ --

 .טניט רערַאנעז-טשינ ,םיִרָתָס"ויִּד --

 .טֿפירש-רעֿפיש ,םיִרָתְס-בֵתָּכ --

 .שינעטלעהַאב :ץוש .נ ,הֶרָתָס

 -כירנַײא) רעלמוט-ןעמַאלֿפ .ז ,ףֶׁשְרַתְס
 רעוועג-סיש ןוֿפ עֿפול רעד ףיוא גנוט

 םַײב םַאלֿפֿפױא םעד ןגרָאברַאֿפ וצ

 .(סָאש ַא ןבעגּפָא

 ;ןרעסעבסיוא .י'פ ,(תֹתָסִי ,תַתָס) תֹתְס
 .ןֿפַײלשסױא : ןרענַײֿפסױא

 .רענייטש ןעסעט ,ּתֵּתַס --

 .(רענייטש) ןרעוו טעסעטעג ,תֹוּתֶס --

 .רעסעט-רענייטש .,ז ,תֶּתַס

 .יירעסעט-רענייטש .נ ,תֹותָּתַס
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 סלַא .ב"א ןיא תוא רעטנַײיצז ,(ןִיַע ע

 ,70 --לָאצ רעדָא רעֿפיצ

 :ןקלָאװ ,(תֹובָע ,םיִבָע 'ר) .ניוז ,בֶע
 -ָארג .ת .שינעטכידעג- דלַאװ ; ערַאמכ
 .רעטכידעג :רעקיד ;רעב

 -קנוטרַאֿפ ןוא רערעווש ,ןָנֵעָה בֵע --

 .ןקלָאװ רעקידנעל

 -ירֿפ ןרעטיול ַא ןיא ,תוכָע אֹל רַקֹּב -
 .ןגרָאמ

 '-נוא ;רַאּפשרעטנוא ,(םיִרֵע 'ר) .ז ,בֹע

 .עקלעב-ץרָאטש : עװקָארק : ןעלרעט

 טימ ןקעדַאב ;ןכַאמ טכידעג .י'פ ,בֵּבִע

 ,סנקלָאװ

 ,סנקלָאװ טימ ןקעדַאב ,בֵבֲעַה --

 .ןרעװ טכידעג ,בֵּבִעְתִה --

 -ָאה :ןטעברַא .ייפ ,(דֹבֲעַי ,דֵבָע) דֹבֶע

 .ןעניד ;ןעווער

 .דרע יד ןטעברַאַאב ,הָמרְאָה תֶא דבֶע -

 -רַא :טעטכענקרַאֿפ ןַײז ,"תֶא דֹבֶע --
 ןצעמע ַײב ןעניד ;ןצעמע ַײב ןטעב

 .טָאג וצ ןעניד ,םיִהֹלֲא תֶא דֹכָע --

 :ןעמעלַא ךָאנ ,דַבֲעיִדְּב --
 .םוט

 -קַאֿפ טסָאּפ

 טברַאגעגסיױא :ןרעװ טעברַאַאב ,דֵבָעָה --

 ;ןרעװ טנידַאב :ןרעװ
 .טעברַא רעד וצ ןרעוו

 טצונעגסיוא

 -וצ ;ןטעברַאסױא :ןטעברַאַאב ,דָּבֵע --
 .ןברַאג ; ןטכירוצ ;ןטיירג

 .רעברַאג ,תורוע דֵּבַעְמ --

 -רַאעגסױא :ןרעװ טעברַאַאב ,דֹוּבֶע --
 -עגוצ ;ןרעװ טיירגעגוצ :ןרעוװ טעב
 !ןרעװ טברַאגעגסױא ;ןרעוװ טעטכיר
 .ןרעוו טקיטֿפעשַאב

 -רַאֿפ ;ןטעברַא וצ ןעגניווצ דֵבֲעַה --

 .טעברַא וצ ןקיטֿפעשַאב ;ןטכענק

 .רעבעג-טעברַא ,דיִבֲעַמ --

 ןטעברַא וצ ןרעו ןעגנּוװצעג ,דֵבָעָה --|
 .טעברַא וצ ןרעוװו טקיטֿפעשַאב

 -ַאב :ןרעװ טעברַאעגסיוא ודָבֵעְתִה =

 .ןרעוו טעטכענקרַאֿפ :ןרעװ טעברַא

 ;לַאסַאװ ;רענעגייאבַײל ;טכענק .ז ,דֵבָע
 .רענעֿפרָאװעגרעטנוא

 יַאב רעכעלגינעק רעכיוה ,ְךֶלֶּמַה דָבָע --
 .םוטרעטלַא ןיא ןדַיי ַײב רעטמַא

 ַא ַײב טכענק רעשינעּנּכ ,יִנֲעַנְּכ דָבֵע --

 -נעטשלוֿפ :טכענק רעשידִיי טשינ ;רִיי
 .רעטעטכענקרַאֿפ קיד

 -יובעגכרוד טימ טכענק ;עָצְרִנ דֵבֵע --

 טשינ רַאֿפ ףָארטש ַא יװ רעוא טרע
 .טכענק רעקיבייא ,ןרעוװ ַײרֿפ ןלעוו



51 

 ,םירצִמ רַאֿפ .צַאב ,םיִדָבֲע תיִּב --

 .גנואוט :ץכעוט ;טַאט .ז ,דָבֲע

 ,טַאט :טקַאֿפ .ג ,אָּדְבֶא ,הָּדְבִע

 .טֿפַאשרעניד : ,הָּדְבַע

 ,גנוטכענקרַאֿפ :טֿפַאשטכענק .נ ,תּודְבַע

 .רעטעברַאַאב-לעֿפ : רעברַאג .ז ,ןָדְּבַע

 .רעקידרעב-טכידעג .ת ,ןָקָּדְבַע

 .רעכעלכַאז :רעשיטקַאֿפ .ת ,יִתָּדְבֲע

 ןַײז :כָארג ןַײז .ע"פ ,(הָבֵעַי ,הָבָע) הבָע
 .קיד

 .ןרעװ קיד :ןרעװ בָארג ,הָבָעַה --

 ;בָארג ןכַאמ ,הָּבֵע --

 .ןריסנעדנָאק

 ;טכידעג ןכַאמ

 :ןרעװ טכידעג ,הֹּבִע --
 .ןרעוו

 טריסנעדנָאק

 ,ןכַאמ בָארג ,הֵבֲעַה --

 .ןרעוו בָארג ,הָבֲעָה --

 .ןרעװ בָארג ; ןרעװ טכידעג ,הֵּבַעְתִה --

 .רעבָארג ;רעקיד : רעטכידעג .ת ,הָבָע

 ,גנוטעברַאַאב ; גנוטעברַארעביא .ז ,דֹוּבִע

 .רעטעטכירעגוצ ;רעטעברַאַאּב .ת ,דּובָע

 -ַאב :טסניד ;טַאט :טעברַא .נ ,הָדֹובֲע
 עזעיגילער ;גנוֿפַאש :גנוקיטֿפעש
 ןגעװ םיטויּפ יד רַאֿפ .צַאב :טסניד
 ןקידרוּפָּכ -םוי ןיא) טסניד-שדקמה-תיב
 .(ףסומ

 ,טָאגּפָא :טסנידנצעג ,הָרָז הָדֹובֲע --

 ,(העוֿבש) !טָאג ַײב !הָדֹובֲעָה --

 -עגּפָא ,ׁשֶדֹּקַה-תַדֹובֲע ,אָרֹוּבַה-תַדֹובֲע
 ,תֹווצִמ-הרוּת ןיא טייקנטיה

 ,טעברַא ענשזרָאטַאק ,ְךֶרֵּפ-תַדֹובֲע --

 רּוּבִע - דֶבֲע

 .טײקיזָאלטעברַא ,הָדֹובֲע-רֶסֹח -

 .רעזָאלטעברַא ,הָדֹובֲע-רַּסְחֶמ -

 ,ײטרַאּפ -רעטעברַא ,הָדֹובֲעָהי תֶנֶלְּפִמ --

 -עװַאב-רעטעברַא ,הֶדֹובֲעָה תַעּונָּת --

 ,גנוג

 ,גײלנַײא :עיציוק :ןוּכשמ .ז,טֹובֲע

 .גנוטכידעגרַאֿפ ;גנוריסנעדנָאק .ז ,יֹּוּבִע

 .טקודָארּפ :האובּת ;עֿפש-דרע .ז,רּובֲע
 .בילוצ :רַאֿפ .י"מ

 .לַײװ ;רַאֿפ ; בילוצ .י"מ ,רּובֲעַּב -- !

 .ידּכ ,רּובֲעַבְל --
 .סָאװ םעד בילוצ ,"יָּכ רּובֲע --

 ןיא גנַאגרַאֿפ :טֿפַאשרעגנַאװש .ז ,רֹוּבִע
 ןופ טַײצ :גנוריזִיערבעהרַאֿפ ;ןגָארט

 -ןטכורֿפ ןַײז זיב סקּוװסױרַא- גַײװװצ

 .גנערבסױרַא

 -רוא רענעבירטעגרעביא ,ןיִּד רּוּבֶע --
 ,לייטרוא רעטכערעג טשינ לייט

 שדוח םוצ בָאגוצ-גָאט ,ׁשֶדֹוחַה-רּוּבֶע --

 .(געט 20 ןבָאה לָאז רע)

 שדוח ןט-3 ןופ בָאגוצ ,הָנָׁשַהרּוּבֶע --
 ,רָאי םוצ

 :עץיצַאמרָאֿפעד ,הָרּוצ רּוּבִע --
 ,גנורעדנע-םרָאֿפ רעדָא -טלַאט

 .עירעֿפירעּפ-טָאטש ,ריִע לָׁש הֶרּוּבִע --

 ןַא ןיא רדָא-בָאגוצ ,רּוּבִעַה-ׁשְדּוח --

 .רָאי-רוביע

 -וצסיוא טסנוק יד ,רּוּבְעֶה-תַמֶכָח --

 -נעמַאזוצ ןוא ןרָאי-רוביע יד ןענכער

 ,רַאדנעלַאק ןלעטש

 -שעג

 ןענכערַאב וצ םעטסיס ,רֹוּבִעָה-דֹוס --
 .ןרָאי ןוא םישדח-רוביע

 .רָאי-רוביע ,רּוּבִע תַנְׁש --



 רֹבָע -- ׁשּוּבֶע

 ,גנולמישרַאֿפ .ז ,ׁשֹוּבֶע

 ;גנולקיװרַאֿפ .ת .סנקלָאװ .רינ ,תֹובָע
 ,גנוטכעלֿפרַאֿפ

 .טכעלֿפעג :עניל :קירטש .ג"וז ,תֹובֲע

 .דנוב-טֿפַאשביל ,הָבֲהַא תותובע --

 .טעברַא-טכעלֿפ ,תֹובֲע-הֵׂשֲעַמ --

 .טייקקיד .נ ,תֹובָע

 ,ןישַאמטכעלֿפ :גנוטכעלֿפ .נ ,תּוּבִע

 -רַאֿפ ;ןגײלגַײא .י"פ ,(טבַעי ,טֵבָע) טבֶע
 .ןוּכשִמ ַא ןעמענ :ןענוּכשמ

 .ןעײרדרַאֿפ : ןעיירדעצ ,טָּבִע --

 .ןוּכשַמ ַא ףיוא טלעג ןעַײל ,טֵבֲעַה --

 .ןוּכשַמ ַא ףיוא ןרעװ ןעִילעג ,טֵבֲעָה --

 .ףַאשעמָאּפ .ז ,טָבֶע

 .עטָאלב :;ןוּכשַמ :גײלנַײא .ז ,טיִטְבַע

 ,טייקטכידעג :טייקקיד .ז ,יָבֹע

 ןיא ןײגנַײרַא ,הָרֹוּקַה יִבֲעַּב םֵנָּכִה --
 .ךַאז רעד ןוֿפ דנורג

 .לדנקלָאװ .ז ,ביִבָע

 :עשזייד ;לַאנירוא : ףַאשעמָאּפ .ז ,טיֵבָע
 ,לטָאז-למעק

 -כרוד ;רעכעלגעמגנַאגכרוד .ת ,ריִבָע
 .רערַאברָאֿפכרוד ; רערַאבגנַאג

 -וצכרוד רעכעלגעממוא ,ריֵבָעיּתְלִּב --
 .ןרָאֿפוצכרוד רעכעלגעממוא ;ןייג

 ,גנַאגרעביא ;גנַאגכרוד .נ ,הָריִבֲע

 יךערברַאּפ ;דניז .נ ,הֶרֵבֲע ,הָריֵבַע

 .טייקכעלגעמ-גנַאגכרוד .נ ,תּוריִבַע

 ;ןייגרעביא .י"ועפ ,(רֹבֲעַי ,רֵבָע) רֹבָע
 -ַײברַאֿפ ;ןיגַאב ;ןײגרַאּפ ; ןייגכרוד
 -רַאֿפ ;ןסילֿפּפָא : ןטַײרשרעביא ;ןייג
 ,ךיז ןקידנע ;ןדניווש
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 .ןצעמע ןגָאירעביא ,יִנֹולְּפ תֶא רֹבָע --

 -עּפשרעדיװ ,יָנֹולָּפ תַוְצִמ תֶא רֹבָע --
 ,לעֿפַאב סנצעמע ןקינ

 -עמִע ןרעה טשינ ,יִנֹולְּפ יִּפ תֶא רֹבָע --
 ,טרָאװ סנצ

 יַאדער ,רֹוּבִח ,רֶפֵס ,רֶמֲאַמ לַע רֹבֶע -
 - "".ןקוקכרוד";ןריג

 לַע ,םיִרָבְּד לַע ,תֶּד לַע ,ןיִּד לַע רֹבָע --
 ףיוא ,ןיד ַא ףיוא ןַײז רבוע ,הָוְצְמ

 ,ןטָאבעג ףיוא ,טֿפירשרָאֿפ עזעיגילער
 ,הווצמ ףיוא

 ןרזםרעביא ןַעּובְׁשַה-תַׁשְרַּפ לַע רֹבָע --
 .ךָאו רעד ןוֿפ הרדס יד

 לחומ :דניז ןבעגרַאֿפ ,עַׁשָּפ לַע רֹבָע --
 ,ןַײז

 -ַײװש ןײגַײברַאֿפ ,לַע הָקיִתְׁשִּב רֹבע --
 ,ןריגַאער טשינ ,ףיוא קידנג

 -סיורג ןוֿפ ןלַאֿפּפָארַא ,ֹותָלָדָנִמ רֹבָע -
 ,טייק

 לָאז'ס סָאװ ןַײז לָאז ,הָמ יַלָע רֹבֲעַי --

 .ןעשעג לָאזס סָאװ ןעשעג לָאז ;ןַײז

 -נַאװ ;רעײגַײברַאֿפ ,ְךֶרָּד- ,הַרא-רַבֹוע --
 .רעקידנרעד

 .עגעגעמש ,לַטָּב רֵבֹוע --

 עקידנֿפױל :רעייגכרוד ,בֶׁשו"רַבֹוע --
 .עטנָאק-קנַאב

 .רערַאבגנַאג ,רֵחֹוּפַל רֵבֹוע --

 .טרוּכישעגנָא ךיז טָאה ,ןִיַי ֹורָבֲע --

 םעד ךָאנ :ףױלּפָא ןכָאנ : ךָאנ ,רֹבֲעַּכ -
 יו

 .טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא ,רֵבָעֶׁשְל --

 .ץעזעג ןרעזַײא ,רֹבֲעַי אֹלְו קח --
 ,גנידַאב רענרעזַײא ,רֹבֲעַי אֹלְו יאֵנְּת -

 טיי =

 טשיינע עמ
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 -רעביא :;רַאנגנַאגכרוד ןַײז ,רֵבָעַה --

 .ןרעוו ןטירשעג

 -רַאֿפ ןכַאמ :ןכַאמ רעגנַאװש ,רָּבַע --

 :ןרעו רעגנַאװש ;ןגָארט ןיא ןייג

 .ןסילשנַײא ;ןריזִיערבעה

 גָאט ןט"30 ןבעגוצ ׁשֶדֹחַה תֶא רֵּבַע --
 .שדוח םוצ

 יד ןרעטיירבסיוא וריִעָה תֶא רֵּבַע --

 .טָאטש

 ןטייווצ ַא ןבעגוצ ,הָנְּׁשַה תֶא רֵּבַע --

 .רָאי םוצ רדָא שדוח

 "עג טרעגנַאװשרַאֿפ ,הָרָּבִע (רֹוּבִע) --
 .ןרָאװ

 .ןרָאװעג טרימרָאֿפעד ,ֹותָרּוצ הֶרְּבִע --

 שדוח רעלוֿפ :שדוח-רוביע:רָּבִעָמ ׁשֶדֹח -
 .(געט 30)

 ןיא רָאי :רָאי-רוביע ,תֶרֵּבִעְמ הָנָׁש --
 .געט 29 טָאה רַאורבעֿפ ןכלעוו

 -יא } ! ןריֿפרעבירַא ;ןריֿפרעביא ,רֵבֲעַה צו

 -רעביא ;ןײגרעבירַא ןכַאמ ; ןזַײװרעב
 :ןרעטַײװרעד ;ןײגכרודַא ןזָאל :ןגָאי
 .ןקיטַײזַאב

 -רַיטנַא ,הָׁשָרְּיִמ ּוהָׁשיִמ תֶא רֵבֲעַה --

 .ןענעש

 -רעטנוא :;ןענערברַאֿפ ,ׁשֵאָּב רֵבֲעַה -
 .ןדניצ

 ,ןכַאמטנַאקַאב ,לֹוק רַבֲעַה -
 וצ ןעמדיוו ,ןקילײה ,םיִהֹלאָל רֵבֲעַה --

 טָאג

 הב =
 ; ןרעו טרעט

 -ײװרעד : ןרעוו טריֿפעגרעביא
 .ןרעוװ טגָאזעגּפָא

 ;ךיז ןכָאקֿפױא : ךיז ןרעזייב ,רָּבַעְתִה --
 .ןרעו טריזיערבעה :ךיז ןגערֿפױא

 .ןרָאװעג טרעגנַאװשרַאֿפ ,הָרְּבַעְתַה =

 ׁשבֶע -- רֹנֶע

 ענעגנַאגרַאֿפ ;טײהנעגנַאגרַאֿפ .ז ,רֶבָע

 ,טַײצ

 ,טַײז .ז ,רֶבֵע

 ,טַײז רענעי ןוֿפ ,דָל רָבֲעֵמ --

 ,ןטַײז עלַא ןוֿפ ,םיִרָבֲעַמ --

 .ןָאירבמע .ז ,רָּבִע

 .עקידנרעגנַאוש .נ ,הָרָּבִע

 ילקירב ;גנַאגכרוד ;גנַאגרעביא .נ ,הָרָבֲע

 .ךערברַאֿפ ; דניז .נ ,הָרֵבֲע

 ,רעקידניז ,הָרֵבֲע-לַעַּב =

 ,זױרבֿפױא ;סעּכ :ןרָאצ .נ ,הָרָבֲע

 .גנוריזיערבעהרַאֿפ .ז ,רּורָבִע

 .עיצַאזיערבעה ; גנוריזיערגעה .נ ,תֹורְבִע

 דיי .ז,יִרְבִע
 .עיצַאזיערבעה .נ ,תֹויְרְבֶע

 .רעכערברַאֿפ ;רעקידניז .ז ,ןָיְרַבע

 .טײקשירעכעוגרַאֿפ .נ ,תּונָיְרַבֲע

 .שיערבעה :נ ,תיִרָבָע

 .ןשִיערבעהרַאֿפ ; ןריזיערבעה .י'פ ,רָרְבַע

 -רַאֿפ :ןרעװ טריזיערבעה ,רֵרְבַעְתִה =

 ןרעוװ טשייערבעה

 .ןריזיערבעה .י'פ ,תָרְַע

 .ןרעו טריז:ערנעה ,תֶרֶבֶע --

 -יערבעה :ךיז ןריזיערבעה ,תָרְבַעְתֶה --
 .ןרעוו טריז

 -םיש .ע'פ ,(ׁשֵבֲעַי שבעי ;ׁשֵבָע) ׁשֹבֶע
 .ןרעוו טלמישרַאֿפ : ןעל

 .רעשיערבעה ;רעשידִיי .ת

 -מישרַאֿפ :למיש טימ ןקעדַאב ןׁשֵּבַע --
 .ןעל

 ;למיש טימ ןרעװ טקעדַאב ׁשֵבֲעַה --
 ,(.גרעביא) ןרעװ טקלעװרַאֿפ



 לֹנָע - ׁשֹבֶע

 ןקעדַאב :ןרעװ טלמישרַאֿפ ןׁשֵּבַעְתִה --

 .למיש טימ ךיז

 .רעטלמישרַאֿפ .ת ,ׁשֵבָע

 .למיש .ז ,ׁשֶבֹע

 .ןעײרדרַאֿפ : ןרעטנָאלּפרַאֿפ ,י"פ ,תֵּבַע

 -רַאֿפ :רעטכידעג ,(הָּתְבֲע .נ) .ת ,תֹבָע
 -עצ :רענעטכָאלֿפעג :רעטרעטנָאלּפ
 .רעטגַײװצ

 יגוע עז .זַײרק ַא טכַאמעג .י'פ ,גָע

 ;ךיז ןעלקנעמש .ע"פ ,(בנעַי ,בֵנָע) בנָע
 ;(טכעלשעג ןטייווצ םוצ) ךיז "ןצוּפ ,

 .קשח ןבָאה ;ןריטעקָאק

 ביל ;דייר-עביל .ר"ז ,םיִבָנֲע (ּבָנֵע)
 .ןעגנוגערֿפױא עשיטָארע ;גנורעטסילֿפ

 ,דיל שיטָארע ,דיל-עביל ,םיִבָנֲע"ריִׁש --

 .(.טלַא) לָאיֿפַײֿפ :לגרָא .ז,בָּנּוע ,בָּנִע

 .םזיטָארע :עירעטעקָאק :טסולג .נ ,הָבָנֲע

 ,קלח-רעטניה ,תֹובָנֲע --

 .קלח-רעטניה רַאֿפ .צַאב ,ז"ז ,םִיַבָנֲע

 -ָארע :עירעטעקָאק :טסולג :נ ,תּונָבָנַע
 .קיט

 -נעלקנעמש ךיז ;רעשיטעקָאק .ת ,יָנָבָנַע

 .רעקידנציײיר-שיטָארע ;רעקיד

 .רָאדימָאּפ :טַאמָאט .נ ,הָיָנָבָנַע

 -נצייר-שיטָארע :עקטעקָאק .ז ,תיִנָבְנַע

 .עקיד

 ,(טיײקנַארק) סיליֿפיס .נ ,תָבֶּגַע

 .ןכוק :לכיק .נ ,הָּנִע
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 -נוררַאֿפ :לקריצ ;דנור :זַײרק .ז ,לּוּנֶע
 ,גנוקיד

 -וצסיוא) רעדניליצ-סערּפ ,תַגַה"לּוּגֶע --
 .(ןביורטנַײוװ ןשטעווק

 ,לגייב-ןגַײֿפ רעטנקורטעג ,הָלֵבְּד-לּוגֶע --

 ןוֿפ גנוקידנוררַאֿפ ,םיִרֵּפְסִמ לּוּנֶע --
 .ןלָאצ

 ,לֹנָע עז .רעדנור .ת ,לֹוגָע

 ;רעקיטרַאזַײרק :רעקיטרַאדנור .תויָלּוּנֶע
 ,רעקידנור

 .רעטגרָאזרַאֿפ :רעקירעיױורט .ת ,םּונָע

 .ןוסל טלמַאטשעג ,הָמּונֲע ןֹוׁשָל --
 גנוזָאלרעביא-בַײװ רעדָא -ןַאמ .ז ,ןֹוּנֶע

 .טג ַא ןָא

 .טג ַא ןָא ןַאמ רעטזָאלרַאֿפ .ז ,ןּונָע

 ,טג ַא ןָא ױרֿפ עטזָאלרַאֿפ .נ ,הָנּונֲע

 .(לגױֿפ) ףַארושז .ז ,רּונָע

 -םענורב ;ןַארק :רעבייה-אשמ .ז ,ןֶרּוגֲע

 טימ סרעמע ןבייהוצסורַא) שטילג

 ,(רעסַאוו

 ,לדנָארַאקַאמ ;עלעכיק ;לכיק .נ הָיִנֲע

 ,לגנירעיוא .ז ,ליִנָע

 .גנורעקנַא .נ ,הָניִנֲע

 .טֿפַאש הנוגפ .נ ,תּוניִנֲע

 .רעקידנור : רעדנור .ת ,לֹנָע

 רעטקידנוררַאֿפ ,לֹנָע רָּפְסִמ ,-ןֹוּבְׁשֶח --
 .לָאצ עטקידנוררַאֿפ : ןובשח

 :דנור ַא ןכַאמ .ייפ ,(לֹנֲעַי ,לֵנָע) לֹנָע | 8 טימ ןדער .ע'פ (הָנָעַי ,הָנָע) הֹנָע
 ,גנעלס ַא טימ ,טקעלַאיד

 ,גנעלס :טקעלַאיד .נ ,הָנֵע

 ןכַאמ :ןקידנוררַאֿפ ;זיַײרק ַא ןכַאמ

 ,קידכעלַײק
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 ַײקרַאֿפ :ןרעװ טקידנוררַאֿפ ,לֵנָעַה --
 .ןרעוװ טקידכעל

 ;דנור ַא ןכַאמ :זַײרק ַא ןכַאמ ,לָּנַע --
 .ןעװעצלַאװ :ןקידנוררַאֿפ

 .רעֿפיצ ןקידנוררַאֿפ ,רֵּתְסִמ לָּגַע --

 .ןרעוו טקידנוררַאֿפ ,לֹזַּנֲע --

 .רעֿפיצ רעטקידנוררַאֿפ ,לָּנֲעֶמ רֵּפְסִמ -
 :קידנור ןכַאמ ;ןקידנוררַאֿפ ,לֵּגֶּעַה --

 .ןעװעצלַאװ :ןרעלָאק

 קידנור :ךיז ןקידנוררַאֿפ ,לֵּנַעְתִה --
 ,ךיז ןעשטַאק ;ךיז ןרעלָאק :ןרעוו

 ,בלַאק ,(הָלֶנֶע .נ) .ז ,לֶנֲע

 רענעדלָאג ,הֶכָּסַמ לֶגֵע ,בֶהֶַּה לֶגֵע --
 ,בלַאק

 .ןגיוא ענרעבלעק ?,לֶנֲעָהייניִע --

 .רעכַאמנגָאװ .ז ,לָּנַע

 ,טייקדנור ;דנור .ז ,לָגע

 .טייקלענש .ז ,אָלְנַע

 ,רעטקידנוררַאֿפ לסיבַא .ת ,לֵּגלַנֲע
 .(ןימ רעכעלבַײװ) בלַאק .נ !הָלְנָע
 .טייקנייש ענרעבלעק ,הָּיִפהַפָי הֶלֶנֲע --

 עיצַאלעטסנָאק-רעב :ןגָאװ .נ הָלָנֲע
 ,(עּפורג-ןרעטש)

 .ןטילש ,ףֶרֹח-תַלְנֶע --
 .עלעגעוטנַאה ,דָי-תַלְנֶע --

 .עלעגעוורעדניק ,םיִדָלָי-תַלְנֶע -

 ,דיוב ,בָצ-תַלְנֶע --

 -עטש) רעב רעסיורג ,הָלֹודְּגַה הָלְנֲעָה --
 .(עּפורג-ןר

 -עטש) רעב רעניילק ,הֶּנַטְּקַה הָלָנַעָה -
 .(עּפורג-ןר

 .רעסיימש ;הלגע-לעב ;ןַאמרוֿפ .ז ,ןֹולְנֶע

 .טֿפַאשעלָאגעלַאב .נ ,תּונֹולְנֶע

 ,רעכַאמנגָאװ :ךַאמלעטס .ז ,ןָלֶנֲע

 ;ךיז ןרעמיק .ע"פ ,(םַּנִעַי ,םַנָע) םֹנָע
 - .שֿפנ-תמגפ ןבָאה :ןַײז קירעיורט

 קירעױרט :ןרעװ קיטעמוא ,םָנֲעַה --

 .ןרעוװ טגרָאזרַאֿפ ;ןרעוװ

 .ןכַאמ קירעיורט :ןרעמוארַאֿפ ,םָנֵע --

 -עוװ קיטעמוא ;קיטעמוא ןכַאמ ,םֶגֶעַה --

 ןר

 -רַאֿפ :ןרעוװ טקיטעמוארַאֿפ םָגֵעְתִה --

 .ןרעוו טגרָאז

 .גרָאז :טעמוא .ז ,םָגֹע

 יג יׁשָּפָנ תַמְנַע ,הָמָנָע
 .עיסערּפעד

 ;גרָאז :טעמוא

 -קיטעמוא :רעכעלקירעיורט .ת ,יֵמּומְנַע
 .רעכעל

 .טייקכצלטצמוא .נ ,תֹויִמּומְנַע

 .ןרעקנַא .ע"פ !(ןגעַי ,ןֵנֶע) ןגֶע
 ןבָאה טשינ ךרוד ןדנובעג ןַײז ,ןֵגֲעַה --

 .(טג ַא ןָא) ןוגפ ןַא ןבַײלב :טג ַא

 ,הנוגצ ןַא ןבילבעג זיא יז ,הָנָנֲעָנ --

 ,הנוגַ ןַא יװ ױרֿפ ןזָאלרעביא ,ןֵגֲע --

 "נַארַאֿפ ;ןרעקנַא וצ ןלעֿפַאב ,ןֵּגֶעַה --
 .ןרעק

 .ןוגַצ ןַא ןרעװ ,ןֵּגַעְתִה -

 ,הנוגפ ןַא ןבילבעג זיא יז ,הָנָנֲעְתִה --

 .רעקנַא .ז ,ןֵנֹע

 .ןקיּפ : ןעבָאשוד :ןרעטשינ .י'פ ,גַעְנַע

 .טייקיבייא :קיבײא .ז ,דַע

 .קיבײא ףיוא ,דַעְל --



 ןּוּדִע - דַע

 .קיבײא ףיוא ,דַע יֵדֲֵע --

 . .קיבײא ףיוא ,דַע יִמְלֹוע דַע --

 .קיבײא ףיוא ,(דַעְו =) דעְו םֶלֹועְל -
 .גרעב עכיוה רָאג רַאֿפ .צַאב ,רַע'יֵרְרַה --

 .לגנושזד :רעדלעוורוא ,דַע-תֹורֲעַי --

 ןָא קיבײא ןוֿפ ,דַע יִּנִמ --

 .לקזיב :זיב .י'מ ,רֵע

 ערג ַא ןָא ןוא ףוס ַא ןָא ,ףוס ןיֵא דַע --
 .ץענ

 .יװ םעדכָאנ רָאנ ,םִא דַע --

 !ןעוו זיב ,הָנָא דַע ,ןָא דַע --

 -ערג ַא ןָא ןוא לָאצ ַא ןָא ,יֵד יִלְּב דַע --
 .ץענ

 ;ךעלסילשנַײא ...זיב ,לֶלְכִּב דַעְו ,..דַע --
 ,וויזולקניא

 -סילשסיוא ..זיב ,לֶלָכְּב דַע אֹלְו ...דַע --
 ,וויזולקסקע ,ךעל

 .רעהַא זיב ,ןֵּנּוָכ דַע --

 .ליֿפ ױזַא שוַא ,ְּךֶכ יֵדְּכ דַע --

 .רעהַא זיב ;טציא זינ ,הֹּכ דע --

 .זיב גנַאל יזַא ,-ֵׁש רַע ,יִּכ דַע --

 ױזַא ,אֹל רֶׁשֲא דַע ,אֹּלֶׁש דַע ,אל דַע --
 .טשינ יװ גנַאל

 .ָאטנָאקַא ,ןֹוְּׁשֶהְל הא -

 .ךס ַא רעייז ,דֹאְמִל דַע ,דֹאָמ דַע -

 .ךַײלג :רעלענש סָאװ ,הָרֵהֶמ דַע --

 ןגנַאל יװ !ןעװ זיב ,יֵתָמ דַע --

 .קיניײא ףיוא ,םֶלֹוע דַע --

 ,גנוטכינרַאֿפ וצ זיב ,דָבֹוא יִדֲֵע --

 .ךַײלג ,עַנֶר יֵדֲע --

 .קיבײא ףיוא ,דַעָל --
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 ןוֿפ ,דַעַּבִמ --

 בר רע

 ,תודע ,(םיִדֵע 'ר) .ז ,דע

 ,רֵקָׁש= .,םיִבָזָכ- ,םָמָח- ,לַעַיְלְּב רֵע --
 .תודע רעשלַאֿפ

 ךרוד רענעגָאלשעגּפָא תודע ,םָמֹוז דֵע --
 .תודע ערעדנַא

 -ערברַאֿפ יד ןוֿפ רענייא ,ְךֶלֵּמַה דַע --
 -ַאב רעד טימ טרירעּפָאָאק סָאװ ,רעכ
 ענַײז ןגעק תודע טגָאז ןוא גנוקידלוש
 .ךערברַאֿפ םוצ טיֿפּתוש

 טרעהעג טָאה סָאװ תודע ,הָעיִמְׁש דַע --
 .ערעדנַא ןוֿפ רעדָא טקעריד

 ןעזעג טָאה סָאװ תודע ,הָּיִאְרידֲע --

 .ענעעשעג סָאד

 -םַאט-עיצַאורטסנעמ (םיִּדִע יר) .ז ,דֵע

 .ןָאּפ

 :הדע :עיצַאגערגנָאק :הליהק נ הָרָע
 :טֿבש :ערַאמכ :עּפורג ;גנולמַאורַאֿפ

 .עט'תודע :עיצידַארט :טָאכעג

 .םרַאװש-ןעניב ,םיִרֹובְּד תַדֲע -

 -ַאב :ןייגכרוד .י"ועפ ,(הָדֵעַי ,הֶדָע) הֹדָע
 ,ךיז ןצוּפסױא :ךיז ןריצ

 .ךיז ןוֿפ ןזָאלב ,ןֹואָנ הֹדֵע --

 ; ןריצַאב ;ןריצסיוא ;ןצוּפסױא ,הָדֲֵעַה --

 .ןדײלקנָא

 !גנוקיטומ .ז ,דֹוריִע ,דֹוּדִע

 ,גנוקרַאטש :גנוק

 -יטומרעד

 .המהב עטקיצרַאֿפ .נ ,הָדּודֲע

 -עגסיוא :רעטלצָארטסעגסוא .ת ,יֹודָע
 .רעטצוּפ

 -רַאֿפ ;גנולטרעצ ;גנולדייאסיוא .ז ,ןֹוּדֶע
 ,ןגינעג
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 .גנובָארגעצ-דרע .ז ,רּוּדֶע

 .טָאנעג ;גנוגָאז-תודע .נ,תּודֲע

 -תֹוחּול ,תּודֲעָה-ןֹורָא ,תּודֲעָה-לָהֹא --
 ,תּודֲעָה-תֶכֹרָּפ ,תּודֲעָה-ןַּכְׁשִמ ,תּודֲעָה

 ענַײז ןוא להא םעד רַאֿפ ןעגנונכייצַאנ
 .ןּכשִמ ןיא ןטייקילייה

 .רעקיסַאלקטשרע :רעטלייוועגסיוא .ת ,יִּדִע

 .קומש :ץיּפ .ז ,יִדֲע

 .זיב .י"מ ;יֵרע

 .רעסיוא ,יִדֲעְלִּבִמ ,יִדֲעְלַּב --

 ךָאנ :רעהַא זיב :טציא זיב .פ"הת ,ןיַדֲע
 .(טשינ)

 -עטבוס ;רעטרַאצ :רעלעדייא .ת ,ןיִדָע
 :רעזיצערּפ ;רעטלטרעצעגסיוא ;רעל
 .רענַײֿפ

 -נַײֿפ ;טײקטרַאצ :טייקלדייא .נ ,תּוניִדֲע
 .טייקזיצערּפ :טייק

 -ערג :רערענַײֿפ :רערעסעב .ת ;ףיִדָע
 .רערערעמ :רערעס

 .טנַאהרָאֿפ :טייקרעכעה .נ ,תּופיִדֲע

 -סורטיצ ןיא טַײצ-סגנובָארגעצ .ז ,ריִדָע
 .רעדעס

 ,גנובָארגעצ-דרע .נ ,הָריִדֲע

 -סיוא :;ןדָאב רעטלייוועגסיוא .נ ,תיֵּדִע

 .הרוחס עטלייוועג

 רעד זיב טריֿפרעד) טציא זיב .פ"הת ,ןָּכְרַע

 .(העש רעטצעל עמַאס

 -רַאֿפ ;ןקיטליגטציא-זיב-רַאֿפ .י'פ ,ןֵּכְדַע
 רעד זיב סעּפע ןריפרעד) ןריזינרעדָאמ

 .(העש רעטצעל רעד זיב ,עטַאד רעטצעל

 -רַאֿפ : ןרעװ טריזינרעדָאמרַאֿפ ,ןוּכְדִע =

 טריֿפרעד) ןרעוו קיטליג טציאדזיב

 רַעְדַע -- רּוּדע

 זיב ,עטַאד רעטצעל רעד זיב ןרעוו
 .(העש רעטצעל רעד

 -רַאֿפ :רעקיטליג-טציא-זיב .ת ,יָנָּכְדַע

 רעד זיב רעטריֿפרעד) רעטריזינרעדָאמ
 .(העש רעטצעל

 תנידמ ןיא) לַאװַאנרַאק-םירוּפ .נ ,ץֵדָיְלְדַע
 .(לארׂשי

 -סיוא :;ןוט-גונעג :ןעלטרעצ .י"פ ,ןֵּדַע

 ,ןכַאמ לעטבוס :ןעלדייאסיוא :ןעלטרעצ

 -סיוא :ןרעוװ טלטרעצעגסיוא ,ןֹוּדִע --

 .ןרעוו טלדייאעג

 -בוס ;ןענַײֿפסױא :ןעלדייאסיוא ,ןֵדֲעַה --

 .ןרעוו לעט

 ןעשטשעיּפ :ךיז ןעלטרעצ ,ןדַעְתִה --

 לעטבוס :ןרעװ טלדייאעגסיוא ;ךיז
 .ןרעוו

 -מענעגנָא :ןעגינעגרַאֿפ :גונעּת .ז ,ןֶדֵע
 .זידַארַאּפ : ןדע-ןג :טייק

 טלעוו יד ;זידַארַאּפ :ןדע-ןג ,ןֶדֵע"ְוִג --
 ,טייקסטוג עליה ןוֿפ

 רעקַאמשעג קיטלַאװעג ןֶדֵע דג םַעֵט --

 .(ןושל-סקלָאֿפ ןיא) םעט

 ןדע-ןג ןיא ,ןֵדֵע ֹותָמְׁשִנ ,ןְדֵע ֹוחּונ -
 .ןעור רע לָאז

 .דָאירעּפ :הֹֿפיקּת :טַײצ .ז ,ןֶדִע

 .ןרָאי טימ קָאש ַא ,םיִנָּדִעו ןֶּדִע --

 רעד ןיא .אָחְתִרְד (אָנּדעּב) ןֶּדעְּב -
 ןסיורג ןוֿפ ,שינעכָאקֿפױה ןוֿפ טַײצ

 ,סעַּב

 .טציא זיב .פ"הת ,הָּנָדֲע ,ןֶדֵע

 -מלנעגנָא ;גונעּת :ןגינעגרַאֿפ .נ ,הָנָדֲע

 .טַײצ-טנגוי ;עיצַאורטסנעמ :טייק

 .(עיציטַאטס) טסוקקיבײא .ז ,דַעְדַע



 יֵנְבְנּוע -- ףֹדַע

 קיסילֿפרעביא .ע"פ (ףֹּדֲעַי ,ףֵרָע) ףֹדָע
 :ןבַײלברעביא :ןַײז קירעביא ;ןַײז
 ןַײז רעמ :ןגיַײטשרעביא

 :רעמ ןעבעג :;ןגַײטשרעביא ,ףֶּדֲעַה --

 .ןלעװ ;ןרעג ןכָאה ;טנַאהרָאֿפ ןבעג

 .טשער : סולֿפרעביא .ז ,ףֶדֹע

 ;דרע יד ןכָארגעצ .י"פ ,(רֹּדֲעַי ,רֵדָע) רֹדָע

 .ןרעקַאעצ

 ןבָארגעצ :ןרעװ טרעקַאעצ ,רֵדֲֵעַה --
 .ןברַאטש :ןלעֿפ ;ןַײז דנזעוװּפָא :ןרעוו

 -ימרַאֿפ :ןבָארגעצ :ןרעקַאעצ ,רֵּדֲע --

 -רַאֿפ :ןרענעלקרַאּפ :ןעמענּפָארַא :ןרענ
 .ןזָאל

 טרעקַאעצ ,רֹוּדֲע --
 .ןרעוו

 ןבָארגעצ :ןרעװ

 .ןעמענקעוַא ;ןדַײמרַאֿפ ,רֵדָעַה --

 ייא) ןומֲה :עדַאטס :עדערעשט .ז ,רָדֵע

 .(.גרעב

 .רעקיטרַאעדַאטס : רעשעדַאטס .ת ,יִרְדֲע

 .סַאּפ-דרע רענעבָארגעצ ;וָאר .נ ,הָּיְרְדִע

 -יטרַאעדַאטס ;טײקשעדַאטס .נ ,תֹויְרָדֲע

 ,טייק

 .רעבָארגעצ-דרע .ז ,ןֶָרְדֵע

 ;(החּפשמ-סעברַא ןוֿפ) זניל .נ ,הָׁשָרֲע

 ;שַאלֿפ-סערַאװ :(זָאלג שיטּפָא) זניל

 .עלעקנערּפש-רעמוז

 .ןזניל ּפָאט ,םיִׁשָדֲע דיִזָנ --

 -ַאװעגעיּפ :רעטלקנערּפשעג .ז ,ןֶׁשְדֵע
 .רעט

 רענעטלָאּפשעצ ;רעקיד'הדע .ת ,יִתָדֲע
 ,ס'הדע ףיוא

 ,טייקרעדנוזַאב-ס'הדע .נ ,תּויָתְדֲע
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 -רַאֿפ :ןעלקנוטרַאֿפ ,י"פ ,בֵעָה (בּוע)
 .ןרעמוארַאֿפ ; ןענעקלָאװ

 -רַאֿפ ;סנקלָאװ טימ ןקעדרַאֿפ ,בֵעּוה --
 .סנקלָאװ טימ ןרעטצניֿפ

 .רעקידנטעברַא :רעטעברַא .ז ,דֵבֹוע

 .רענידנצעג ,םיִליֵלֲא-דַבֹוע --

 -עגנָא רעלַאיצָאס  ,יִלאֵיְצוס דַבּוע -
 .רעטלעטש

 עינָאלָאק-רעטעברַא ,םיִדָבֹוע-בַׁשֹומ --
 .(לארׂשי ןיא)

 .ךַאז-טַאט :טקַאֿפ .נ והָדְבּוע

 -ײגַײברַאֿפ ;רעקידנעיײגרעביא .ת ,רֵבֹוע

 -רַאֿפ :רעקידנדניװשרַאֿפ ;רעקידנע

 ,רעקידנטַײרשרעביא :;רעקידנֿפױל

 -ידנעײגַײברַאֿפ ,ְךֶרֶּד- ,חַרא רֵבֹוע --
 .רעקידנרעדנַאװ ;רעק

 .עגעגעמש ,לֵטִּב רֵבֹוע --

 עקידנֿפױל :;רעיײגכרוד ,בָׁשְו רֵבֹוע --
 .עטנָאק-קנַאב

 ,רערַאבגנַאג ,רֵחֹוּמַל רֵבֹוע --

 ,רעקידניז ,הָרֵבֲע רֵבֹוע --

 .ןָאירבמע .ז ,רָּבּוע

 .למיש .ז ,ׁשֶבֹוע

 -נָא :ןכוק ןקַאב .י"פ ,(גֹועְי ,גֶע) גוע

 ,דנור ַא ןכַאמ ;זַײרק ַא ןענכייצ

 .(.טלַא) לָאיֿפיֿפ ;לגרָא .ז ,בָנּוע

 .ןַאושזנָאד :קינרעבַײװ .ז ,בֵגֹוע

 -עסערֿפ-רענעמ :עקטעקָאק ,תֶבָנֹוע --

 .ןיר

 .טסינַאגרָא .ז ,יֹאַבָגּוע

 ירעשינַאושונָאד : רעשיטעקָאק .ת ,יִנָבְגֹוע
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 :זַײרק :לכיק ;ןכוק :לצעלּפ .נ ,הָנּוע
 ,(םיוב ַא םורַא) "רעלעט,

 -עט, :לדנָארַאקַאמ :עלעכיק .נ,הָּיִנּוע
 .(םיוב ַא םורַא) "רעל

 ,רעקנַא .ז ,ןיִגֹוע

 !ןקיטומרעד ;ןקרַאטש .ייפ ,דֵדֹוע (דּוע)

 .ןציטש

 -נומרעד :ןרעוו טקיטומרעד ,דֹודֹוע --

 .ןרעו טקרַאטשעג :ןרעװ טרעט

 .רעטקיטומרעד ,דֶדֹועָמ --

 ןַא ןַײז ;ןגָאז-תודע ,דַעָה --

 .ןענרָאװ ;תודע סלַא ןלעטש

 :תודע

 .ןרעוו טנרָאװעג ,דֵעּוה --

 יװ לָאמ עכעלטע רעטנרָאװעג ,דָעּומ --
 -גיווועגוצ ;טסיווידיצער :רעקידעש ַא
 .ןקידעש וצ רעט

 ךיז ןעמעננָא :ךיז ןקרַאטש ,דֵדֹועְתִה --
 .ךיז ןרעטנומֿפױא :טומ טימ

 ;ןדניבוצ :ןעטנעּפ .י'פ ,דִוָע
 .ןעמענמורַא

 רעדיו :;לָאמ ַא ךָאנ :ךָאנ .פ"הת ,דֹוע
 .רעדיוו :לָאמַא

 ;ןקידנעב

 ךָאנ :-ןוא לסיבַא ךָאנ ,ו טַעָמ דוע --
 .-ןוא עלַײװ ַא

 .ערעדנַא ןוא ,דֹועְו --

 ,ןמז לּכ :םורַא ןיא ,דועָּב --

 .ןעוו טַײצ רעד ןיא ,יָׁש דֹועָּב --

 רעקירעהעג רעד ןיא ,דֵעֹומ דֹועְּב --
 ,טַײצ

 -'5 ןעװ טַײצ רעד ןיא ,םוי דֹועָּבִמ --
 .גָאט ךָאנ זיא

 .ךָאנ טבעל רע ןמז לּכ ,ּוּגָדֹועְּב ,ודֹועְּב =

 .בעל ךיא טניז ,יִדֹועְמ --

 הּווִע - הָּנּוע

 .רעמ ָאטשינ ,דֹוע ןיִא --

 רָאנ סָאד רָאנ טשינ ,"אָלֶא דוע אֹלְו --
 .-ךיוא

 ךָאנ וד ,ךֶדֹוע ! ךָאנ ךיא ,יִנָדֹוע ,יִדֹוע --
 ,ֹודֹוע :(.לבַײװ) ךָאנ וד ,ְךַדֹוע :(.לנעמ)

 ;ךָאנ יז ,הָנדֹוע ,ּהָדֹוע :ךָאנ רע ,ּונֵדֹוע
 ;ךָאנ ריא ,ן"םָכְדֹוע :ךָאנ רימ ,ּונֵדֹוע

 .ךָאנ ייז ,ן"םֶדֹוע

 ,גנוקרַאטש : גנוקיטומרעד .נ ,תּודָדֹוע

 .לטניב .נ ,הָדֹוע

 .סולֿפרעביא : ביילברעביא .ז ,ףֵדֹוע

 .סולֿפרעביא ;טשער .ז ,ףֵדֹוע

 ןייגַאב : ןקידניז .ע"פ ,(הָועַי ,הָוֲע) הֹוָע
 ,דניז ַא

 .ךיז ןעלקיוו ;ךיז ןעמורקסיוא והֵוֲעַה --

 -ַאק :רעקידניז ;רעשלַאֿפ ,בֵל-הָועַנ יד

 ,רענערָאװעג-עיל

 -עגסיוא ןוֿפ ןוז ,תֹוּדְרַּמַה תוענ ןֵּב -
 .ןוזנרוה :ורֿפ רענעסַאל

 -רַאֿפ ;ןעמורקסיוא :;ןעיירדעצ ,הוע --
 .ןרעטנָאלּפ

 .דניז ןײגַאב :ןקידניז ,הֶּועַה --

 .גנוגיילעצ ;גנורעטשעצ .ז ,הָוֵע

 ,ךערברַאֿפ ;דניז .ז ,יִנּוִע

 :הריֿבע :ךערברַאֿפ :דניז .ז ןֹוָע ,ןֹווָע
 .ףָארטש-דניז

 .ךערברַאֿפ לענימירק ,יִליִלְּפ ןֹווָע --

 ערעזנוא בילוצ ,םיִּבַרָה ּוניִתֹונֹווֲעַּב --

 ןיא רעֶצ ןופ קורדסיוא) דניז ליֿפ

 ,(טרַאסנדער

 ;גנואיירדרַאֿפ .3 ,תֹונָע
 גנושלעֿפרַאֿפ

 ;גנומירקסיוא



 50 םֶלֹוע - תֹוּוַע

 .הלווצ ןַא ןוט ,לוַעְתִה -- | :ץעזעג ןוֿפ גנוטלַאװגרַאֿפ ,ןיִּדַה תּוּוֲע --
 .ץעזעג ןיֿפ גנושלעּפרַאֿפ

 :ץוש ןכוז :ליזַא ןכוז .ע"פ ,(זועִי ,זֶע) זּוע

 .ךיז ןצנַאשרַאֿפ :ץוש ַא ןעניֿפעג

 .ץַאלּפ ןרעכיז ַא ןיא ןעלמַאזנַײא ,זֵעָה --

 :ץוש ;טֿפַארק :טײקטסַײרד :טומ .ז ,זֹוע

 .טכַארּפ ;גנוצנַאשרַאֿפ ;ליזַא

 .ףליהעג :רעֿפלעה .ז ,רֶזֹוע

 רעֿפלעה) טָאג רַאֿפ .צַאב ,םיִּלַּד רֶזֹזִע --
 .(עמערָא וצ

 -בוטש ןיא ןירעֿפלעה ,תִיַּב-תֶרֶזוע --
 ,לדיימטסניד ; טײקשיטַאבעלַאב

 -ַארג טסוק רעקימולב .ז ירֶרְזּוע ,דֶרְזּוע

 .סוגעַאט

 ןעִילֿפנָא .ע"פ ,(שַעָּיַו ,טּועָי ,טֶע) טּוע
 .ןעלדיזנָא :גָאי ַא ןבעג ;קיריג

 :רעקידנרעױרט :רעקירעױרט .ת ,הָטֹוע
 ,רעטדײלקעגנָא :רענעוטעגנָא

 .רעקַאּפנַײא :רעקַאּפ .ז ,ףֵמֹוע

 .ענימ :עסַאמירג .נ ,הָיְוַע

 .ףרוווסיוא :רעכעלטנגוי .ז ,ליִוֲע

 .רעקידהאנׂש ;רעכעלטנַײֿפ .ת ,ןִיֹוע

 - -טֿפַאשטנַײֿפ ;טײקכעלטנַײֿפ .נ ,תֹונָיֹוע
 .טייקכעל

 .עיסלּוװנָאק .נ ,תיִוֲע

 ,רעוויסלּוװנָאק .ת ,יִתיִוֲע

 .רעקידעש :רעקינײרמוארַאֿפ .ז ,רֵכֹוע

 ,גנורעטש ַא םיא ןַײז ,ֹויָרְכֹועְּב היָה --

 ,דניק-גיוז :עלעֿפוע .ז ,לּוע

 ,רעקשטיגנִיי ,םיִמָי-לּוע --

 ;ןקינעּפשרעדיװ : ןוט-סטכעלש .ע"פ ,לָּוַע
 .הלווצ ןַא ןוט :ן'הלוועב :ןקידניז

| 
| 

 -וט-סטכעלש :טכערמוא :הלווצ .זלֶוֶע
 ,גנוא

 -סיוא ;רעוט-סטכעלש ;רעקידניז .ז ,לֶוַע
 .ףרּוװ

 .טכילֿפ ;טסַאל .ז ,לֹוע

 .רעקידנקירײלַאב :רעקידיײלַאב .ז ,בלוע

 :לארשי-ץרא ןיא טנַארגימיא .זהֶלֹוע
 .רעײגֿפױרַא :רעגַײטשּֿפױרַא

 ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ .צַאב ,רֶרֹויִו הָלֹוע =

 -כעלגעמרַאֿפ רעד טיול תונברק םינימ
 .רעגנערב-ןברק םעד ןוֿפ טייק

 ןקילײה ַא וצ רערעדנַאװ ,לָנָר הָלֹוע --
 .ץַאלּפ

 ךיא ןיטנַארגימיא ;ןברקדדנַארב .נ ,הָלֹוע
 ,לארׂשי-ץרא

 ,גנואוט-סטכעלש :טכערמוא .נ ,הֶלְוַע

 :ץעזעג ןוֿפ רעקיטלַאװגרַאֿפ ,הָלְוַע"ְןֶּב --
 ,רעלדניווש

 ,דניק-גיוז :עלעֿפוע .ז ,לֶלֹוע ,לֵלֹוע

 ןֿפױא טכורֿפ עטלצנײארַאֿפ .נ ,הָלֵלֹוע
 ;(ןטכורֿפ יד ןעמענּפָארַא ןכָאנ) םיוב
 -נַײװ ןֿפױא ןביורט עטלצנײארַאֿפ
 ,קָאטש

 .ןטייקיניילק ,תֹולְלֹוע --

 :לַאטלעװ :סרעווינוא :טלעװ .ז,םֶלֹוע
 -בוּפ :םלוע :טייקיבייא :טייהשטנעמ

 .םוקיל

 .טלעוו-ענעי ,תָמֲאָה-םֵלֹוע --

 -עי) טלעו עקיבייא יד ,אָּבַה םֶלֹועָה -
 ,(טלעוו-ענ

 .טלעוויד ,הֶּזַה םֶלֹועָה --

  .טלעוורעטנוא יד ,ןֹוּתְחַּתַה םֶלֹועָה --
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 רַאֿפ .צַאב ,קלָאֿפ קיביײא ,םֶלֹוע-םַע - | ץלַא ןוא לַאטלעװ רעד ,ואלְמּו םִלוע =

 ,םיא ןיא סָאװ

 .טלעוו עצנַאג יד ,אֵלֶמ םֶלֹוע --

 -ָארקימ :עלעטלעװ ןיילק ,ןֶטָק םֶלֹוע =

 .סָאמסָאק

 -ַא :טלעוו ַא רקֿפה ,רֵקָּפָה לָׁש -םֶלֹוע --
 .עיכרַאנ

 ףיוא ;קיבײא ףיוא .פ"הת ,םֶלֹועְל -
 !תמאב יצ :קידנעטש

 .קיבײא ףיוא ,דֶעְו םֶלועְל --

 .ןֶא קידנעטש ןוֿפ ,פ"הת ,םֶלֹועְמ --

 .טשינ לָאמניק ,אל םֶלֹועֵמ --

 ;רעטָאֿפרוא עקיטסַײג ,םֶלֹועָה-תֹובֲא --
 "וה

 .טלעו רעד ןוֿפ רעה .םֶלֹועדֹודֲא --
 .טָאג רַאֿפ .צַאב

 .עביל עקיבייא ,םֶלֹוע-תַבֲהַא --

 ,גנולדיז עליבַאטס ,םֶלֹוע-תַּוְחַא -

 רעד ןוֿפ רעקלעֿפ ,םֶנֹועָה-תֹוּמֶא --
 .(ןדִיי רעסיוא) טלעוו

 ,טייהשטנעמ ;ןשטנעמ ,םֶלֹועייֵאַּב --

 .ןימלע-תיב :םלוע-תיב ,םֶלֹוע-תיֵּב --

 .ףַאשַאב-טלעוו ,םֶלֹועָה-תַאיִרְּב --

 ,דנַאש עקיבייא ,םֶלֹועדְןֹואְרּד --

 .קוקטלעוו ,םֶלֹוע"תַּפְקְׁשַה --

 .ןבעל קיבײא ,םלֹועייּיַח -

 -עג ןרעזַײא ,םֶלֹוע-תַּקִח ,םֶלֹוע-קְה -
 .ץעזעג קיבײא :ץעז

 .קנעדנָא ןקיביײא םוצ ,םֶלֹוע רֶכָל =

 ,שינעגיוט ; רעייגקידייל ,םִלֹוע"הְּלַבְמ =

 .קיבייא ףיוא ,םֶלֹוע דַע --

 .קלָאֿפ שידִיי

 ,םיִמְלועָה לָּכ ןוּבִר .,םֶלֹועְה-ְןֹוּבִר --
 םעד טָאג רַאֿפ .צַאב ,םֶלֹוע-לְׁשיונֹוּבִר
 .טלעוו רעד ןוֿפ רעֿפעשַאב

 .ןעמָאנטלעוו ,םֶלֹוע-םֵׁש --

 -עג רַאֿפ גנומיטשַאב ,םֶלֹועְה ןּוּקִּת --

 .רעגייטשסנבעל ןקירעה

 דוצ ןטלעו 310 יד ,תֹומָלֹוע ייֵׁש --
 .םיקידצ רַאֿפ טיירגעג

 ןצרוק ןיא) ,םֶלֹועֵמ םיִרָבְּד ּויָה אֹל --
 טבייה סע :גָאט רעקיטכענ א (םַדֲהַל
 טשינ ךיז טזָאל סע ןוא ןָא טשינ ךיז
 .סיוא

 :רעלַאסרעווינוא :רעקיטלעװ .ת ,יִמְלֹוע
 .רעקיבײא :רעכעלטלעװלַא

 -טלעװלַא :טײקלַאסרעוװינוא .נ ,תּויָמְלוע
 .טייקכעל

 .קיבײא ףיוא .פ"הת ,תיִמְלֹוע

 .עירָאקיצ .ז ,ׁשֶלֹוע

 .טכערמוא :הלווצ .נ ,הָתְלֹוע ,הָתְלְוַע

 .גנוצַאשּפָא ; גנורינָאיצַאטס .ז ידָמֹוע

 -ידנעייגסיוא ;רעקידנעקנַאצ .ת ,םַמֹוע
 ,רעק

 ,גנודָאלנָא : טסַאל .ז ,סֶמֹוע

 .ןָאימַאק :ָאטױאטסַאל .ז ,ןָסְמֹוע

 .שינעֿפיט :טײקֿפיט .ז ,קָמֹוע

 ,רֶמֹע עז .לטניב :ברַאג .ז ,רֶמֹוע

 .ךערברַאֿפ :דניז ,(תֹונֹוֲע 'ר) .ז ןֹוָע

 .טייקמענעגנָא : ןגינעגרַאֿפ .ז ,גָגֹוע

 -טַײצ :טַײצ-טכילֿפ ;ןָאזעס :ןמז .נ ,הָנֹוע
 ןַײז יבגל טכילֿפ עכעלנעמ ;טינשּפָא

 ,ורֿפ



 רּוע - הָנֹוע

 יוא ןַא ;עדנוקעס ַא ,םּולָּכ לֶׁש הָנֹוע --
 .קילּבנג

 .קיטַײצכַײלג ,תַחַא הָנֹועְבּו תֵעָּב --

 .טײקלבַארעזימ :טײקמערַא .ז ,יִנֹוע

 -ערט :רערעבױצ ;רעכַאמ-ףושיּכ .ז ,ןֵנֹוע

 ,רעֿפ

 .ףָארטש .ז ,ׁשָנֹוע

 :רעקיטרַאנָאזעס :; רעקינָאזעס .ת ,יִתָנֹוע

 .רעשידָאירעֿפ

 -שידָאירעּפ ;טײקינָאזעס .נ ,תֹויְתָנֹוע
 .טייק

 -ושמ :ןיזנַאװ :שינעלמוטעצ .ר"ז ,םיִעְוַע
 ,תעג

 : ןבעווש :ןעילֿפ .ע"פ (ףּועְי ,ףֵע) ףּוע
 .ןרעטַאלֿפ : ןגָארט

 .רַאלוקריצ ,הָּפָע הָּלִנְמ --
 .ןעכָאֿפ :ןרעטַאלֿפ : ןעילֿפ ,ףֵפֹוע --

 ןכַאמ ;ןטֿפול רעד ןיא ןזָאל ,ףֵעָה --

 .ןזָאלבעצ :ןגָאיעצ :ןרעדַײלש :ןעילֿפ

 .גיוא ןַא ןֿפרַאװ ,ןִיַע ףֵעֶה --

 ;ןטֿפול רעד ןיא ןרעוו טזָאלעג ,ףֵעֹוה --
 .ןרעוו טרעדַײלשעגקעװַא

 ןעילֿפעצ ;ןרעטַאלֿפמורַא ,ףֵפֹועְתִה --
 .ןרעוו-טשינ : ךיז

 -עשַאב-ילֿפ :ףוע ,(תופוע ר) .ז ,ףֹוע

 .לגױֿפ :שינעֿפ

 ,ףוע :לגױֿפ ,ףֵנַּכ ףֹוע --

 .טקעזניא ,ץֶרֶׁש ףֹוע --

 ,לֵפֹע עז .גנוטסעֿפ-גרַאב .ז ,לָפֹוע

 :ך ,גַײװצ .ז ,יֵפֹוע

 ,ילֿפ :ילֿפֿפױא .נ ,תּוּפְפֹוע

 !בילב ,תֵרָפֹוע
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 ןַא ןבעג :ןטַאר .י"פ (ץּועְי ,ץֶע) ץּוע
 .הצצ

 :קיטייװ :טעמוא : רעיורט :רעַצ .ז ,בָצֹוע
 .טָאגּפָא ;שטעג ;רוטּפלוקס

 -ּפָא) רעטערט ;ךיּפעט רעניילק .נ ,הָּבֶצּוע
 -רָאֿפ-עשירעטילימ :(ךיש יד ןשיוװוּוצ
 .עיצַאמ

 .טײקרַאטש :טֿפַארק :טכַאמ .ז ,םָצֹוע

 .טנעגער .ז ,רֵצֹוע

 .טָאברַאֿפ-סגנוגעװַאב :םעלק .ז ,רֵצֹוע

 :ןעמעלק :ןקירדרעטנוא .ייפ ,קֵעָה (קּוע)
 .ןטכַאמשרַאֿפ

 .לּפַאטש ;לגיטש .ז ,קָוָע

 -סױרַא רעטעלב טימ קָאלב .ז ,ןֶדָקֹוע

 .ןגײלוצנַײרַא ןוא

 -ילֿפ ןעלמַאזוצנַײא ןקעב ,רעלעט ,הָקּוע
 -נוא ןקעבלייא :רעטרַאק-לייא :ןטייקיס
 .ןישַאמ רעט

 ,ןיב ןוֿפ) לזיּפש-טֿפיג :טֿפיג .זץֵקֹוע

 .ץֵקֹע עז .ךָאטש ;ץיּפש :(א"א טיקסָאמ

 :טייקיכעטש :טײקיסַײב .נ ,תֹונָצְקֹוע
 ,ּםזַאקרַאס

 -רַאס : רעקיכעטש ;רעקיסַײב .ת ,יִנָצְקֹוע
 .רעשיטסַאק

 -ֿפױא .ע"פ ,(רֹועֵי ,הֶרֵע ,רֶע ,רֵע) רּוע
 ןקעורעביא :ךיז ןקעוופיוא :;ןכַאװ

 .ןעמוקפיוא ;ךיז

 ןקעוורעביא :ךיז ןּפַאכֿפױא ,רֹזעָה --
 .ןעמוקֿפױא ;ךיז

 -יא :ןקעװפױא ;ןקעװ .י"פ ,רֶרֹוע --
 .ןקעוורעב

 -עוורעביא :ןקעװֿפױא ,(ריִעֲה) רֵעָה --

 :םַאוקרעמֿפױא ןכַאמ :ןגערנָא :ןק
 ,ןטַײדנָא ! ןקרעמַאב

 יע ומ
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 ַא ןכַאמ :םַאזקרעמֿפױא ןכַאמ ,רֵעּוה --
 .גנוקרעמַאב

 :ףָאלש ןוֿפ ךיז ןּפַאכֿפױא ,רֵרֹועְּתִה -
 .ןײגֿפױא ;ןעמוקֿפױא

 םעד ןלעטשרַאֿפ ;ןכַאמ דנילב ,ייפ ,רֶנֲע

 ,תמא

 .ןרעוו דנילב ,רָּוִע --

 : .ןרעוװ דנילב ,רֵּוַעְתִּה -

 .רענערָאװעג-דנילב :רעדנילב .ז,רֶוֶע

 -לַאד :רעדנילבנברַאֿפ ,םיִעָבצִל רָּוִע --
 ,טסינָאט

 סקידנעּפַא :עקשיק עדנילב ,רֶנִע יִעְמ --

 ,(ןיצידעמ)

 ,רעדעל :טיוה .ז ,רֹוע

 .רעצונסיוא

 .בָאר :ָארק .ז ,בֵרֹוע

 .בָאר :ָארק .ז,אָבְרּוע

 טשינ :ָארק עקידנעילֿפ ,חַרָּפ אָבְרֹוע --
 .ןגױלֿפעג טשינ ןגיוטשעג

 ;רעסַײרַאב ;רעדניש

 -שַמ-ןעָארק רעד ןוֿפ לגיוֿפ .ז ,יָנָבְרֹוע

 .סוירַאדנַאלג סולורַאג ,החּפ

 ,לעֿפ ענעדנישעגּפָא .נ ,הָרֹוע

 ,רעדעל-טסנוק .נ ,תיִרֹוע

 ,רָאטקַאדער .ז ;ְּךֶרֹוע

 .רעקידיײטרַאֿפ ;טַאקָאװדַא .ז ,ןיֵּד"ְּךְרּוע

 -ניה :סעצײלּפ :קרַאק :ןקַאנ .ז ֶרֹוע
 ,דנַאלרעט

 .רעדָא-טַאלב : רעדָא-טולב .ז ,קֶרֹזע

 .עטרָאַא ,םיִקָרֹוע-בַא --

 זופ -- רע

 -ינֲאּפָא ;רערילעּפַא ;רענָאמ .ז ,רֵרֹוע
 ,רער

 .טייקדנילב .נ ,תֶרְּוַ

 .ךיז ןגָאי :ןלַײא .ע"פ ,(ׁשּועְי ,ׁשֵע) שֹוע

 -טנַא) סָאל ןוֿפ טַײז עקיציּפש .ז ,ףֶׁשֹוע
 טַײז רעֿפרַאש ןוא רעטיירב רעד ןגעק

 : ,(םָאל ןוֿפ

 .הליזג :יירעצונסיוא .ז ,קָׁשֹוע

 .רֶׁשֹע עז .טײקידעּפש :טײקכַײר .ז ,רֵׁשֹוע

 .ןרעֿפטנע .י"פ ,תֹועְל (תוע)

 -רַאֿפ :ןשלעֿפרַאֿפ :ןעמורקסיוא ,תוע --

 .ןברַאד

 טשלעֿפרַאֿפ :ןרעװ טמורקעגסיוא ,תֹוּוֲע --
 .ןרעוװ ןּברָאדרַאֿפ ;ןרעװ

 ןעיירד :ךיז ןעמורקסיוא ,תֶוֲעָתִה --
 -עוו ןברָאדרַאֿפ :ךיז ןברַאדרַאֿפ :ךיז

 .ןרעוו טשלעֿפרַאֿפ :ןר

 -מוא :טּפשִמ רעטכערעגמוא .נ ,הָתְוַע
 .גנואיײרדרַאֿפ-טּפשִמ :טײקיטכערעג

 .רעשיקרעט :רעשינַאמָאטָא .ת ,יָנָמותֹוע

 יַאנּפָא :טסירעֿפַא :רעלדניווש .ז ,ןָתְוַע
 .רער

 -סַײרד ;:רעקרַאטש ;רעקיטֿפערק .ת ,זַע

 .רעֿפרַאש ;רעט

 -'הּפצוח ;רעכערֿפ ,םיִנָּפיזֲע ,חַצֵמ זַע --

 .רעקיד

 -מוא :רעקיטומ ;רעטסַײרד ,ׁשָפָניִזַע --
 -מוא ;רעשירעסערֿפ :רענעקָארשרעד

 .רעטקיטעזעג

 -מוא :רעקיטומ :רעטסַײרד ,ַחּור"זַע --

 .רענעקָארשרעד

 ,ןטײקכערֿפ ,תֹוּוַע --



 הָיֶע - וע
 -טסַײרד ;טײקרַאטש ;חוּכ :טֿפַארק .ז.,זע

 :ליזַא :ץוש :טייקנקָארשרעדמוא :טייק

 .טכַארּפ ;גנוטסעפ

 .הּפצוח :טײקכערֿפ ,םיִנֵּפ-זע --

 -רעדמוא :טײקטסַײרד :טומ ,ַחּוריזִע --

 .טיײקנקָארש

 טימ ךיז ןעמעננָא ,זע ׁשֹבִל ,זע ְּךֹרָּד --
 .טײקטסַײרד טימ ךיז ןטרוגנָא :טומ

 טימ ךיז ןעמעננָא ,ֹוׂשָּפַנְּב זע בָהְרַה --
 .טומ

 .עזָאק : גיצ .נ ,ןֵע

 .עלעזָאק :עלעגיצ ,םיִּנִעייִדְג --

 .לקָאבנגיצ ,םיִּנִע-ריִּפָצ --

 .קָאבנגיצ ,םיִנִע"ריִעָׂש --

 ;(תונברק רַאֿפ ולעֿפנגיצ .ז לְזאָזֲע
 .קָאב רעדליו ;דש ;לװַײט

 !לװַײט םוצ !לְזאָזֲעַל --

 .רעזיײלּפָא : ןברק ,לְזאָזַעַל ריִעָׂש --

 ָאלּפָא :ןזָאלרַאֿפ .י'פ ,(בֹועי ,בֵוָע) ֿבֹוֲע
 -רַאֿפ ; ןציטש :;ןֿפלעה :ןזָאלרעביא :ןז
 ,ןצנַאשרַאֿפ ; ןקיטסעֿפ

 טזָאלעגרעביא :ןרעװ טזָאלרַאֿפ ,בֵזַעַה --
 .ןרעוו

 טזָאלעגרעביא ;ןרעװ טזָאלרַאֿפ ,בֹוּזִע --
 .ןרעוו

 :ןרעװ וצ טזָאלרַאֿפ ןכַאמ ,בֶזֲעַה --
 .הנותח ַא ןכַאמ לטבמ

 -כַאנרַאֿפ :ןרעוװ טזָאלעגּפָא ,בָּזעֶתִּה --

 .ןרעוו טקיסעל

 -טרָאּפסקע :זָאלרעביא :השורי .ז ,ןֹובְזִע
 .הרוחס

 ,גיצ 1 והָנֵע
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 ;רעטזָאלעגּפָא ;רעטזָאלרַאֿפ .ת ,בּוזָע
 ,רעקידרקפה

 -טקיסעלכַאנרַאֿפ :טײקנזָאלרַאֿפ .נ ,הָבּווֲע

 :ץטזָאלרַאֿפ .ת .טײקטוָאלעגּפָא :טייק
 .עטקיסעלכַאנרַאֿפ

 .רענעֿפרָאװעגרעטנוא .ת ,יִבֹוזֲע

 -נדלעה :רעקיטומ :רעטסַײרד .ת ,זֹוּזֶע

 .רעקרַאטש :רעטסעֿפ ;רעקיטומ

 -שידלעה :טײקטסַײרד :טֿפַארק .ז ,זּוזָע
 ,טייק

 -רַאֿפ וצ גנונָארגעצ-דרע עפיט .ז יקּוּוִע

 ,םיוב ַא ןצעז

 .רענעֿפלָאהעג .ת ,רֹוזָע

 .ץנַאגָארַא ;הּפצוח ;טייקכערֿפ .נ ,תֹוּזֲע

 :טײקכערֿפ ,םיִנָּפ-תֹוּזַע ,חַצַמ-תֹּוּזַע --
 .טייקניימעג

 ןקרַאטש :ןגַאװ .ע"פ ,(זעֵי ,זַע ,זַזָע) זֹזֲע
 .חוּכ טימ ךיז ןטרוגנָא :ךיז

 ;ןגַאװ :טומ טימ ךיז ןעמעננָא ,זֵעָה --
 .ןרעוו רעקרַאטש

 .ןקרַאטש :טומ ןבעגוצ ,בֵל זֵעָה --

 -ַא ןַײז :קיד'הּפצוח ןַײז ,םיִנָּפ זֵעָה --
 .טנַאגָאר

 ךיז ןעמעננָא :ךיז ןקרַאטש ,ָזַעְתַה --
 .ןקיטכעמרעביא ; הרוֿבג טימ

 ;גנוזָאלרעביא :גנוזָאלרַאֿפ .נ ,הָביִזֲע
 .גנורקֿפהרַאֿפ ; גנוקיסעלכַאנרַאֿפ

 -טוָאלעגרעביא :טײקנזָאירַאֿפ .נ ,תֹוביִזֲע
 ;גנורעקֿפהרַאֿפ ;טײקנזָאלעגּפָא ;טייק
 ,טײקטרקֿפהרַאֿפ

 -נַאגָארַא :רעקיטומ :רעטסַײרד .ז ,זיִּזַע
 .רעט

 ,לגױֿפבױר רעקיטרַארעלדָא .נ ,הֵינְזִע |
 ,סוכַאנָאמ סויּפיגע
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 .טײקטסַײרד .נ ,הָמְזע

 -ערֿפ :טנַאגָארַא ,(םיִנָּפ"זַע ןוֿפ) .ז ,ןָּפְנַע
 .רעטמעשרַאֿפמוא ; רעכ

 -מוא :טײקכערֿפ :ץנַאגָארַא .נ ,תּונָּפְזַע
 .טייקטמעשרַאֿפ

 -עצ :ןבָארגמורַא .י"פ ,(קֹזעי ,קַזָע) קֹזָע
 .טסעֿפ ןטלַאה ;ןרעקַאעצ :ןבָארג

 דרע ןבָארגעצ ;ןרעקַארעדנַאנוֿפ ,קזע --

 .ןצעזרַאֿפ ףיוא

 -רַאֿפ םורַא ןרעוו ןבָארגעגמורַא ,קֹוּזִע --
 .ןרעװ טרעקַאעגרעדנַאנוֿפ ;ןעגנוצעז

 .ןָאּפמַאט :רעטסַאלּפ ;שזַאדנַאב .ז יקְזֲע

 ,גניר .נ ,הָקָוִע

 .דלעֿפ טרעקַאעגרעדנַאנוֿפ .נ ,הָקָזֲע

 ןֿפלעהוצ ;ןֿפלעה .י"פ ,(רֹזֲעַי ,רַזֶע) רֹזַע
 ,ןֿפלעהסױרַא

 טציטשעג :ןרעװ ןֿפלָאהעג ,רֵזֲעַה --
 .ןרעוו ןֿפלָאהעגסױרַא :ןרעוו

 -רעביא :;ןגיזַאב ,ּּהָׁשיֵמ לַע רֵזֶעַה -
 .ןקיטכעמ

 .ףליה ןגָארט ןֿפלעה ,רֶזֲעַה --

 -סױרַא ;רעֿפלעה :עציטש ;ףליה .ז ,רֶזִע
 .רעציטשרעטנוא !רעֿפלעה

 ריא טֿפלעה סָאװ) ױרֿפ ,ֹּדְגָנְּכ רֶזַע --

 .(ןַאמ

 .גיײצעג-ףליה :ןעלטימ-ףליה ,םיִרָזֲע --

 -סֿפליהעג :גנוקרַאטשרַאֿפ ,רֶזֲע-ליֵח =
 ,רעטילימ ןיא טסניד

 .ךוב-סֿפליהעג ,רֶזֲע-רֵּפַס --

 יַארג טסוק רעקימולב .ז ,רֶרָזִע ,דֶרֶזֲע
 .סוגעַאט

 -יטשרעטנוא ;ףליה :עציטש .נ הָרְזֲע
 ,גנוֿפלעהסױרַא ;גנוצ

 .שדקמה-תיב ןוֿפ ףיוה ;ףיוה .נ ,הָרְזֲע

 ןיא גנולײטּפָא-ןעױרֿפ ,םיִׁשָנ"תַרְזֶע --
 .לוש

 -נוא ;ףליה :עציטש :נ ,הָתָרְזִע ,תֶרֶזֲע
 .(םרָאֿפ עשיטעָאּפ) גנוציטשרעט

 ,(ןבַײרש וצ) ןעּפ :רעדעֿפ .ז ,טִע

 ,רעדעֿפליֿפ ,עַבֹונ טֶע --

 .רעבַײרש ,טָע יִׁשָנֲא --

 רעקינױטכַײל :רערימש ,טֶע"ריִזְרַז --
 ,רעבַײרש

 ;ךיז ןוטנָא .י"ועפ ,(הָטְעַי ,הָמָע) הֹסֲע
 -נַײא ;ךיז ןליהנַײא :ךיז ןקעדרַאֿפ
 .ןקעדַאב :ןקעדוצ ; ןליה

 .ןקעדרַאֿפ : ןקעדַאב ,הֵמֲעַה --

 ,דנַאש טימ ןקעדַאב ,"לַע הֶׁשּוב הֵּטֲעַה --

 -לקיוװעגנַײא :רעטקעדעגנַײא .ת ,יֹומֲע
 .רעט

 -קעדעגנַײא :רעטלק יוועגנייא .ת ףּוטֶע

 .רעקירעבַאלש :רעכַאװש :רעט

 -וצ :גנוקעדנַײא :גנולקיװנַײא .ז ,ףֹוּטִע
 .גנוקעד

 -ַאנרָא :גנוצוּפַאב ;גנוריצַאב .ז,רּוּטֶע

 .גנוק טַײזַאב :גנוניורקַאב ;טנעמ

 ,גנוסינ .ז ,ׁשּוּטִע

 עקיליווזייב ;שינעדערוצ זייב .ז ,יָמַע

 ,הצע

 דלוש רעד בילוצ ;בילוצ ,-לָׁש ֹויָטֲעָּב --
 .-ןוֿפ

 ,גנואיצרעביא :גנואוטנָא .נ ,הֵּיִטַע

 .עקציצ ;רעטַײא-יק .ז ,ןיִטַע

 ,ןטריבלייא עטלג:ַולעג .ריז ,םיִניֵטע --

 -ניײא ;גנוליהמורַא ;גנוליהנַײא .ג,הָּפיֵטַע



 8 ריִע - ןִיֵע

 ןקוקסיוא :ךיז ןשוטטנַא ,םִיַניֵע הֹלָּכ --
 .ןגיוא יד ךיז

 -יס ןזָאלּפָארַא טשינ -ןֵמ ןִיַע ַעֹרְנ אֹל -
 ."וֿפ גיוא

 .סעּפע ףיוא ןגיוא ןֿפרַאװ ,םִיַניִע ׁשטְל --

 .ןלעֿפעג ,םִיַניֵעְּב ןֵח אֹצִמ --

 ;ןרעװ םַאזקרעמֿפױא ,יָּב םִיַניֵע ןֹתָנ --
 ןלעֿפעג :ןגױא יד טימ ךיז ןסענַײא

 .ןרעוו

 .ןרוּכישנָא ךיז ,סוּכַּב ןִיַע ןֹתָנ -

 ,לַאװק-רעסַאװ ,(תונָיַע 'ר) .ז ,ןיֵע

 .לַאװק רעטנקורטעגסיוא ,בֶזְכַא"ןיִע --

 ןיא תוא ןטנצכעז ןופ ןעמָאנ .נ ןיֵע

 (ע) ב"א

 -יײרד ןיא תוא רעטסלטימ ,לַעַּפַה ןִיַע --
 .שיִערבעה ןיא שרוש ןקידתויתוא

 טנַײֿפ :ןטכַארַאֿפ .י'פ ,(ן'עי ,ןִיָע) ןיֵע
 צד

 .ןבָאה

 -נַײרַא :ןקוקכָאנ :ןעקנעדכָאנ ,ןּיַע --
 .ןריסנַאלַאב :ךיז ןֿפיטרַאֿפ : ןקוק

 ןגיווועגּפָא :ןרעװ טריסנַאלַאב ,ןֹוּיִע --

 .ךעלטקניּפ ןרעוו

 -סױא :ןרעװ טריסנַאלַאבסױא ,ןִיַעְּתִה --

 .ךיז ןריסנַאלַאב

 ,גיוא .נ,אָניֵע

 .גיואטוג ,הָׂשיְּב אָניֵע --

 ןעמ ןכלעוו ךרוד לזעלג) לגיוא .נ ,תיִניֵע

 ,(טַארַאּפַא ןשיטּפָא ןַא ןיא טקוק

 .רעקירעגַײנ .ז ,ןָניֵע

 .החּפשִמ עטֿפַאהרעלעֿפ גייט .נ.הָסיֵע

 ,הָּסִע עז

 עי ,ףִיָע) ףיִע -רַאֿפ ;ןרעװ דימ .ע"פ ,(ףִיַע
 .ןרעוו טרעטַאמ

 .ןרעטַאמרַאֿפ ;ןכַאמ דימ ,ףֵּיַע --

 עוו טרעטַאמרַאֿפ : ןרעװ דימ ,ףִיַעְתִה -

 .ךיז ןרעטַאמסיױא ;ןר

 .רעטרעטַאמרַאֿפ ; רעדימ .ת ,ףִיָע

 .(.גרעביא) דנַאל טסיװרַאֿפ ,הָּפיֲע ץֶרֶא --

 .רעטכיצ-תוֿפוע .ז ףִיַע

 -טרעטַאמרַאפ :טייקדימ .נ ,תּופָיַע ,הָפֵיֲע

 .טייק

 ,טייקלקנוט :שינרעטצניֿפ .נ ,הָפיֵע

 ,טייקכעלדימ .נ ,תּופִיִפִיֵע

 (הָפיֵצ ןוֿפ םרָאֿפ עשיאַײכרַא) .נ ,הָתָפיֵע

 ,טייקלקנוט :;שינרעטצניֿפ

 :עזַאב ;דוסי ;דנורג ;לצרָאװ .ז ,רֶקיִע
 ;טלַאהניא :עמגָאד ;ּפיצנירּפ :ןזעוו

 ןעמרָאֿפ עקידרעטַײװ רַאֿפ .ךַאזטּפױה

 ,רָקָע עז

 .טָאטש ,(םיִרֵע 'ר) .נ ,ריִע

 -טּפיה ,הָכּולְּמַה-ריִע ,הָריִּבַה-ריִע --
 .טָאטש

 .םילשורי ,טָאטש עקיליײה ,שֶדֵּקַה-ריִע --

 -כיוו ַא יו טָאטש עסיורג ,םֶאְו ריִע --
 .ץניװָארּפ ריא רַאֿפ רעטנעצ רעקיט

 .טָאטש עטרעױמעגמורַא ,הָמֹוח-ריִע --

 .טָאטש עטקיטסעֿפַאב ,רָצְבֶמ"ריִע --

 טָאטש-ץוש : טָאטש-ליזַא ,טְלְקִמ-ריִע --

 .טָאטש ענעֿפָא ,תֹוזָרִּפ-ריִע --

 .טָאטש-ץניווָארּפ ,הֶדָׂש-ריִע --

 דליבּפָא טימ קָאלערב ,בָהָו-לָׁש -ריִע --
 .םילשורי ןוֿפ
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 ןוֿפ רעקימַאטשּפָא : ריע-ןב ,ךיִעדְוִּב --
 ,טָאטש רעבלעז רעד

 ,טַארטָאטש ,ריִע"רָבָח --

 -טָאטש רעשירעטילימ ,ריִעָה-ְןיִצְק --

 .טנַאדנעמָאק

 -טָאטש ;רעטסַײמרעגריב ,ךיִעָה-ׁשאֹר --
 .טנעדיזערּפ

 .ךאלמ ,(ןיִריִע 'ר) .ז ,ריִע

 .רעקילייה ןוא ךאלמ ,ׁשיִּדִקְו ריִע --

 .לזייא רעגנוי .ז ,ריַע

 ,לטעטש .נ ,הָרָיֲע

 -גנעל) לֿפיש ןיא םעדָאֿפ-בעװ .נ ,הָריִע

 ,(סיוא

 -ָארּפ ;-טָאטש ;רעשיטעטש .תייָנֹוריִע

 ,(דומלַּת ןיא) רעצניוו

 .טַארטָאטש :טַארטסיגַאמ .נ ,הָיְריִע

 .סולעדָאֿפסַא םולב ןוא ץנַאלֿפ .נ ,תיִריִע

 טקַא : טײקטעקַאנ .ז .רעטעקַאנ .ת ,םֹריֵע

 ,(יירעלָאמ ןיא)

 ,טייקידעבעל :טײקמַאזכַאװ .נ ,תֹונָריֵע

 .רעקידעבעל :רעמַאזכַאװ .ת ,יָנְריֵע

 ,רעקידלטעטשניילק .ת ,יָתָרְיֲע

 רעסיורג :רעב רעסיורג .נ .ׁׂשֶע ,ׁשֶיַע
 .(עּפורג-ןרעטש) ןגָאװ

 ןגָאװ רעניילק :רעב רעניילק ,ׁשִיַע-ְןָּב -
 .(עּפורג-ןרעטש)

 יּפָא : ןטלַאהרַאֿפ .י"פ ,(בָּכִעַי ,בֵּכִע) בָּכַע
 .ןרעטש :ןטלַאה

 ןטלַאהעגּפָא : ןרעוו ןטלַאהרַאֿפ ,בֹוּכֶע --
 .ןרעװו טרעטשעג :;ןרעװ

 ,ךיז ןטלַאהרַאֿפ ,בֵּכַעְתִה --

 ןֵּכַע -- ריִע

 ;גנומעה ;גנורעטש :טלאהּפָא נ ,הָבָּכַע
 .סקעלּפמָאק

 .ןיּפש .נ ,ׁשיִבָּכַע

 .ץכעבעװניּפש ,ׁשיִבָּכַה "יִרּוק --

 ןשילהּכׂשה ןיא) לקסומ ;זױמ .ז ,רָּבְכַע

 ,(שִיערבעה

 .זיומ .ז,אָרְּבְכַע

 ,לזַײמ :עלעזַײמ .ז ,ןֹורָּבְכַע

 .ץַאר :רושטש .ז ,ׁשֹורְּבְכַע

 ,גנורעטש :טלַאהּפָא .ז ,בֹוּכֶע

 ַאילעדנוג טסוק רעקידנרָאד .נ ,תיִבּוּכַע

 ,ןטניה ;דָאז .ז ,זּוּכַע

 .גנואײדרַאֿפ .ז ,לּוּכָע

 םיִבָכֹוּכ דַבֹוע ןוֿפ תיר) .ז ,םייּוּכַע
 .רענידנצעג (תֹולְּזַמּו

 ;רעקיצומש ;רעקיטױק :רענטומ .ת ,רּוכָע

 ,רעבירט

 ,גנומיטש עבירט ,הָרּוכֲע הור -

 ;גנוכַאמ-ענטומ ,(הָריִכֲע .ג) יז ,רֹוּכִע

 -וארַאֿפ ;גנוקיטיוקרַאֿפ ;גנוצומשרַאֿפ

 .גנוקיטעמ

 :טייקענטומ :נ ,תּוריִכַע

 .טייקבירט ;טייקיטעמוא

 -ערברַאֿפ :ןסע .י"פ ,(לֹּכְעַי ,לֵכָע) לֹכָע
 .ןענ

 ; טייקיצומש

 .ןענערברַאֿפ : ןעײדרַאֿפ ,לֵּכַע --

 טנערברַאֿפ :ןרעװ טעײדרַאֿפ ,לֹוּכע --
 .ןרעוו

 טנערברַאֿפ ; ןרעוו טעײדרַאֿפ ,לָּכַעְתִה --
 .ןרעוו

 ם .ןעשטַאק :ןעײרדמורַא .י"פ ,ןֵּכַע



 8 ָךיִע = ןיע

 ןקוקסיוא :ךיז ןשױטטנַא ,םִיַניֵע הֹלָּכ -
 .ןגיוא יד ךיז

 -יס ןזָאלּפָארַא טשינ -"ְִמ ןִיַע ַעֹרְנ אֹל --
 ."ןוֿפ גיוא

 .סעּפע ףיוא ןגיוא ןֿפרַאװ ,םִיַניע ׁשֹטְל =

 .ןלעֿפעג ,םִיַניֵעְּב ןַח אֹצִמ --

 :ןרעװ סַאזקרעמֿפױא ,יָּב םִיַניֵע ןֹתָנ -

 ןלעֿפעג :ןגױא יד טימ ךיז ןסענַײא

 .ןרעוו

 ,ןרוּכישנָא ךיז ,סֹוּכַּב ןִיַע ןֹתָנ -

 .לַאװק-רעסַאװ ,(תֹונָיֵע 'ר) .ז ,ןיֵע

 ,לַאװק רעטנקורטעגסיוא ,בֶזְכַא"ןיֵע --

 ןיא תוא ןטנצכעז ןוֿפ ןעמָאנ .נ ,ןיֵע

 .(9) ב"א

 -ַײרד ןיא תוא רעטסלטימ ,לַעּפַה ןִיַע --
 .שיערבעה ןיא שרוש ןקידתויתוא

 טנַײֿפ ;ןטכַארַאֿפ .י"פ ,(ן'ַעַי ,ןִיָע) ןיִע
 .ןבָאה

 -נַײרַא :ןקוקכָאנ ;ןעקנעדכָאנ ,ןֵּיַע --
 .ןריסנַאלַאב :ךיז ןֿפיטרַאֿפ ; ןקוק

 ןגיווװעגּפָא :ןרעװ טריסנַאלַאב ,ןֹוּיִע --

 .ךעלטקניּפ ןרעוו

 -סיוא :ןרעװ טריסנַאלַאבסױא ,ןִיַעְתִה --

 .ךיז ןריסנַאלַאב

 ,גיוא .נ,אָניֵע

 .גיואטוג ,הָׁשיָּב אָניֵע --

 ןעמ ןכלעוו ךרוד לזעלג) לגיוא .נ ,תיִניֵע

 .(טַארַאּפַא ןשיטּפָא ןַא ןיא טקוק

 .רעקירעגַײנ .ז ,ןָניֵע

 .החּפשִמ עטֿפַאהרעלעֿפ ;גייט .נ ,הָסיֵע

 הָּסִע עז

 -רַאֿפ :ןרעוװ דימ .ע"פ ,(ףָיְעַי ,ףִיִע) ףיִע

 .ןרעװ טרעטַאמ

 .ןרעטַאמרַאֿפ ;ןכַאמ דימ ,ףָּיַע --

 -עוו טרעטַאמרַאֿפ ; ןרעוו דימ ,ףִיַעְתִה --

 .ךיז ןרעטַאמסיױא ;ןר

 .רעטרעטַאמרַאֿפ ; רעדימ .ת ,ףִיָע

 .(.גרעביא) דנַאל טסיװרַאֿפ ,הָּפִיֲע ץֶרֶא --

 .רעטכיצ-תוֿפוע .ז ,ףִיַע

 -טרעטַאמרַאֿפ :טייקדימ .נ ,תֹופָיֲע ,הָּפָיַע
 .טייק

 ,טייקלקנוט :שינרעטצניֿפ .נ ,הָפיֵע

 .טייקכעלדימ .נ ,תּופִיּפיַע

 (הָפיֵע ןוֿפ םרָאֿפ עשיאַײכרַא) .נ ,הָתָפיֵע

 ,טייקלקנוט ;שינרעטצניֿפ

 :עזַאב ;דוסי ;דנורג ;לצרָאװ .ז ,רֶקיִע

 ;טלַאהניא :עמגָאד ;ּפיצנירּפ :ןזעוו

 ןעמרָאֿפ עקידרעטַײװ רַאֿפ .ךַאזטּפױה

 ,רָקֶע עז

 .טָאטש ,(םיִרָע 'ר) .נ ,ריִע

 -טּפיוה ,הָכּולָּמַה-ריִע ,הָריַּבַה-ריִע --
 .טָאטש

 .םילשורי ,טָאטש עקילייה ,שֶדֵּקַה-ריִע --

 -כיוו ַא יו טָאטש עסיורג ,םֵאְו ריִע --
 .ץניוָארּפ ריא רַאֿפ רעטנעצ רעקיט

 .טָאטש עטרעױמעגמורַא ,הָמֹוח-ריִע --

 .טָאטש עטקיטסעֿפַאב ,רָצְבִמ"ריִע --

 טָאטש-ץוש : טָאטש-ליזַא ,טְלְקִמ"ריִע --

 ,טָאטש ענעֿפָא ,תֹוזָרִּפ"ריִע --

 ,טָאטש-ץניווָארּפ ,הֶדָׂש-ריִע -- |

 דליבּפָא טימ קָאלערב ,בָהָו-לָׁש -ריִע --
 .םילשורי ןוֿפ



579 

 ןוֿפ רעקימַאטשּפָא ; ריע-ןב ,ריִעְןָּב --

 ,טָאטש רעבלעז רעד

 ,טַארטָאטש ,ריִע-רָבָח --

 -טָאטש רעשירעטילימ ,ריִעָה-ןיִצְק --
 .טנַאדנעמָאק

 -טָאטש ;רעטסַײמרעגריב ,ךיִעָה-ׁשאֹר --
 .טנעדיזערּפ

 .ךאלמ ,(ןיִריִע 'ר) .ז ,ריִע

 . .העקילייה ןוא ךאלמ ,ׁשיִּדִקְו ריִע --

 .לזייא רעגנוי .ז ,ריֵע

 ,לטעטש .נ ,הָרָיֲע

 -גנעל) לֿפיש ןיא םעדָאֿפ-בעוװ .נ ,הֶריִֵע
 ,(סיוא

 -ָארּפ :-טָאטש ;רעשיטעטש .ת ,יַנֹוריִע

 ,(דומלַּת ןיא) רעצניוו

 .טַארטָאטש :טַארטסיגַאמ .נ ,הָיְריִע

 .סולעדָאֿפסַא םולב ןוא ץנַאלֿפ .נ ,תיִריִע

 טקַא :טײקטעקַאנ .ז .רעטעקַאנ .ת ,םֹריִע
 .(יירעלָאמ ןיא)

 .טייקידעבעל ;טײקמַאזכַאװ .נ ,תֹונָריֵע

 .רעקידעבעל :רעמַאזכַאװ .ת ,יִנָריֵע

 ,רעקידלטעטשניילק .ת ,יָתָרְיַע

 רעסיורג :רעב רעסיורג .נ ׁשֵע ,ׁשִיַע
 .(עּפורג-ןרעטש) ןגָאװ

 ןגָאװ רעניילק :רעב רעניילק ,ׁשֶיַע-ְוִּב -
 ,(עּפורג-ןרעטש)

 יּפָא : ןטלַאהרַאֿפ .י"פ ,(בָּכַעַי ,בָּכִע) בֵּכַע
 .ןרעטש :ןטלַאה

 ןטלַאהעגּפָא : ןרעוו ןטלַאהרַאֿפ ,בֹוּכֶע --
 .ןרעו טרעטשעג :;ןרעװ

 ,ךיז ןטלַאהרַאֿפ ,בָּכַעְתִה --

 ןֵּכַע -- ריִע

 ;גנומעה ;גנורעטש :טלאהּפָא .נ ,הָבָּכַע
 .סקעלּפמָאק

 ןיּפש .נ ,ׁשיִבָּכַע

 .ץכעבעװניּפש ׁשיִבָּכַה"יַרּוק =

 ןשילהּכׂשה ןיא) לקסומ ;זױמ .ז ,רֵּבְכַע

 ,(שיערבעה

 .זיומ .ז,אָרְּבְכַע

 ,לזַײמ :עלעזַײמ .ז ,ןורָּבְכַע

 .ץַאר :רושטש .ז ,שֹורְּבְכַע

 ,גנורעטש :טלַאהּפָא .ז ,בּוּכִע

 ַאילעדנוג טסוק רעקידנרָאד .נ ,תיִבֹוּכַע

 ,ןטניה ;דָאז .ז ,זּוּכַע

 ,גנואידרַאֿפ .ז ,לּוּכע

 םיִבָכֹוּכ דַבֹוע ןוֿפ ּת"ר) .ז ,ם"ּוּכַע

 .רענידנצעג (תֹולָּזִמּו

 ;רעקיצומש ;רעקיטױק :רענטומ .ת ,רֹּוכֲע
 .רעבירט

 ,גנומיטש עבירט ,הֶרּוכֲע ַחּור --

 ;גנוכַאמ-ענטומ ,(הָריִכֲע .נ) .ז ,רֹוּכִע
 -וארַאֿפ :גנוקיטיוקרַאֿפ :גנוצומשרַאֿפ

 ,גנוקיטעמ

 :טײקענטומ :נ ,תּוריִכַע

 .טייקבירט ;טייקיטעמוא

 -ערברַאֿפ :ןסע .י"פ ,(לֹּכְעַי ,לֵכָע) לֹכָע
 .ןענ

 ;טייקיצומש

 .ןענערברַאֿפ : ןעײדרַאֿפ ,לֵּכַע --

 טנערברַאֿפ ;ןרעװ טעיײדרַאֿפ ,לוַּכִע -

 .ןרעוו

 טנערברַאֿפ ; ןרעוו טעײדרַאֿפ ,לֵּכַעְתִה --
 .ןרעוו

 .ןעשטַאק :ןעײרדמורַא .י"פ ,ןֵּכַע



 לַע -- ןֵּבַע

 ןעלקיוו : ךיז ןעײרדמורַא ,ןֵּכַעְתֶה --
 .ךיז

 ןיא טנָאמרעד) גנַאלשנרָאד .ז ,אָנָכַע ,ןֵכָע
 ,(אעיצמ אבב

 ןעמולב טימ ,טסוקנעגנַאלש .ז ייאַנְכֲע

 ,גנַאלשנרָאד : (םויכע) ןברַאֿפ ליֿפ ןיא

 ;(סיֿפ יד ףיוא) טעלזַארב-לטייק .ז ,סָכָע
 ,דומלַּת ןיא טנָאמרעד גנַאלש עקיטֿפיג

 .ךעלטייק-סיֿפ טימ ןרעּפמילק .ייפ ,סֵּכַע

 :ןכַאמ ענטומ .י"פ ,(רֹּכְעַי ,רֵכָע) רֹכָע
 ,ןקילגמוארַאֿפ : ןעלמוטעצ ;ןשימעצ

 ןרעוװ טשימעצ ;ןרעװ ענטומ ,רָכָעַה --

 .ןרעוו בירט

 ןכַאמ :ןשימעצ ;ןכַאמ ענטומ ,רָּכֲע --
 ,בירט

 ;ענטומ ןרעװ ,רָּכַעְתִה --

 .בירט ןרעוו :טשימ

 .רענטומ לסיבַא .ת ,יִרּורָכַע

 ,טציא .פ"הת ,ויִׂשָכֵע ,וָׁשָכֵע

 .ןֶא טציא ןוֿפ,וָשָכַעֵמ --

 -עצ ןרעוו

 ,(טקעזניא) לוטנַארַאט .ז ,בּוׁשָכֲע

 .רעקיטציא .ת ,יִוְׁשָכַע

 ,ךיוה :ןביוא .פ"הת .טייקכיוה .ז ,לַע

 ,ךיוהרעדניא ,לַע לֶא --
 ;ןגעק :טימ :ןבענ :וצ :ףיוא .י"מ ,לַע

 .ךרוד :בילוצ ;ןגעוו : רַאֿפ

 ;ָהיֶלָפ ,ויָלָפ :ךילָפ ,ְךיִלָפ ;ילָצ --
 ,רימ ףיוא ,ן"םֶהיֵלְּפ :ן םֶכיֵלְש ּוניֵלָצ
 טסֿפרַאד וד ,ריד ףיא ;ףרַאד ךיא

 -בַײװ) טסֿפרַאד וד ,ריד ףיוא ;(.לנעמ)
 ,ריא ףיוא ,ףרַאד רע ,םיא ףיוא : (ךעל
 :ןֿפרַאד רימ ,זנוא ףיױא :ףרַאד יז

 ייז ,ייז ףיוא ;טֿפרַאד ריא ,ךַײא ףיוא
 ,ןפרַאד

 .ןגעוו ;ךַײש סָאװ ,תֹודֹוא לַע 7

 ,רעכעלשטנעמרעביא ,יִׁשֹונֲא-לַע --
 ,ףיוא טקוקעג טשינ ,ףַא לַע --

 .בילוצ ,רֶׁשֲא לַע --

 .טולָאסבַא ;םָאקלוֿפ ֹויְרְּב לַע --

 ,ףיוא ;רעביא ,יֵּבִּנ לַע ,בֵּנ לַע --

 "יא ןוא סָאד רעביא ,אָה לַעְו אָּד לַע --
 / .ץנעי רעב

 .ןגעוו ,רֶבָּד לַע --
 ,"ןוֿפ חוּכ ןטימ ,"תַעַּד לַע =

 ,םעד בילוצ רָאנ ,ןֵּכ תַעַּד לַע --
 ,תונמאנ ענַײמ ףיוא ,יִתָרְבִּד לַע --

 .גנונדרָאגָאט ןֿפױא ,קֶרָּפַה לַע --

 .ןלַאֿפ טַײהרעמ רעד ןיא ,בֹרָה-לַע --

 .טסיזמוא ,םָּנִח לַע --

 ,בילוצ ;ןבענ ;ַײב ,"דִי"לע --

 ,זַײװכעלסיב ,דָי לַע דָי לַע --

 .רַאֿפ ;ךרוד ,יָדָי-לַע =

 .םורַא ױזַא :ּפעד ךרוד ,ְךֵכ"יֵדי-לַע --

 .ןגעווטסעד ןוֿפ ,םיִנָּפ-לֶּכ-לַע --

 .רַאֿפרעד ,ןֵּכ לַע --

 -רענעגנוווצעג ,ֹוחָרָּכ לַעְּב ,ֹוחָרָּכ לַע --
 .טייה

 :טייקיניילק ַא בילוצ ,רֶבָּד אל לַע --

 רעֿפטנע-סטייקכעלֿפעה) טייקיגיילק ַא

 ,(קנַאד ַא ףיוא

 ,גנידַאב םעד רעטנוא :ידּכ ,תָנֶמ לַע --

 רעטנוא :םעד בילוצ ,ןֵּכ תֶנֵמ לַע --
 ,גנידַאב םעד

 -ירעוש םוש ןָא ,טכַײל ,הֶּלִקְנ לַע --
 .טייק
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 ' ."ןוֿפ דנורג ןֿפױא ;ָךֶמֶסיִלֲע --

 .קינייװעסיוא ,הָפ-לַעְּב ,הָּפ-לַע --

 ,טיול ,יַּפלַע --

 .ןלַאֿפ טַײהרעמ רעד ןיא ,בֹרייֵּפ-לַע --
 :ךַאלֿפרעבױא רעד ףיוא ,"יֵנָּפ לע -

 .ןבעל םַײב ;ןגעקטנַא

 .רעקיגנַאלקרעביא ,יִלֹוק-לַע --
 ;ןַײרַא רעסַאװ ןיא ,יִבָּצַה ןְרֵק לַע --

 ,טניוו ןֿפױא

 ,טיול :בילוצ ,םוׁש לַע --

 ,לַײװ םעד בילוצ ,-ֵׁש םּוׁש לַע --

 .ןעמָאנ ןֿפױא :רַאֿפ ;בילוצ ,םֵׁש לע --

 ,רעביא ןוֿפ :רעביא ,"לַעֵמ --

 .רעביא ,דָל לַעֵמ -

 ,תוירחַא ןַײמ ףיוא ,יִראָוַצ לַעְו יֵלָע -

 ייוו םעד טָא ףיוא ,אָניִכְּב אָק אָּד לַע --
 .קילגמוא סָאד זיא סָאד :ךיא

 ,םולשה וילע ,םֹולָּׁשַה ויְלָע --
 .גנידַאב ןרעטנוא ,יאֵנְּת-לַע --

 -ָאֿפֿפױא -- יסינ רעדרָא ,יאֵנְּת-לַע ֹוצ --
 -ער ַא טכירעג ןטסכעה םענוֿפ גנורעד
 סָאװרַאֿפ ןריוויטָאמ לָאז טמַא-סגנוריג
 יבגל סולשַאב ַא ּפָא טשינ טֿפַאש רע
 .ןינע ןטלדנַאהַאב ןיא רעגריב ַא

 -ירגַאב) םכילע-םולש ,םֶכיֵלֲע םֹולָׁש --
 ,(גנוס

 ,טסַאל :(ןַאּפש) ךָאי .ז ,לֹע

 .טסַאל ַא ןּפעלש ,לעָּב ְּךֹׁשֶמ --
 ,טסַאל ַא ןגָארטסױא ,לע אֹׂשִנ --

 ךיז :טסַאל ןֿפרַאוּפָארַא ,לֹע תֶא קֹרָּפ -
 ,טסַאל ןוֿפ ןעַײרֿפַאב

 ,טייקכיוה :טייקידנביוא .ז ,אָלֵע

 -יא :ןוֿפ רעכעה :;ןביוא ןוֿפ ,אָּלעָל א

 .רעב

 .רעביא ;ךיוה רָאג ,אָּלַעְלּו אָלֵעְל -
 ;טײקלדײא :טײקרעכעה .נ ,תֹואָּלִע

 .טײקטקעֿפרעּפ

 .רעטקעֿפרעּפ :רעטסכעה .ת ,יִאָּלֶע

 ;ןקידײלַאב  .י"פ .(בלֲעַי ,בֵלָע) בֵלֶע
 .ןעמעשרַאֿפ

 ןקידיײלַאב :ןרעװ טקידײלַאב ,בֵלֶעַה --
 .ןעו טמעשרַאֿפ : ךיז

 .ןעמעשרַאֿפ ; ןקידיײלַאב ,בֵלֲעַה -

 .ןרעװ טקידיײלַאב ,בֵלֲעֶה --

 .גנומעשרַאֿפ :גנוקידיילַאב .ז ,בֶלֹע

 ,גנומעשרַאֿפ ;גנוקידײלַאב .ז ,ןּוּבלע

 טלמַאטשרַאֿפ .ע"פ ,ָּלַעָתִה ,גֵלָעַה (גלֶע)
 .רעלמַאטש ַא ןרעװ ;ןרעװ

 -ידנדער :עקיאַאז :רעלמַאטש .ת,גָקֶע
 .ןָאגרַאשז ַא טימ רעק

 ,ןָאגרַאשז ,םיִּנָלֵע ןֹוׁשְל --

 .גנולמַאטש :ײרעלמַאטש .נ ,תּונְלָע

 -ַא :ןײנֿפױא .ע"פ ,(הָלֲעַי ,הָלָע) הֹלָע
 -ַא :ןגַײטשֿפױרַא :ןגַײטש ;ןייגֿפױר

 ;ןטסָאק :ןֿפערטַאב : ןסקַאװ : ןריסנַאװ
 ןייק ןרירגימע :!ןקילגּפָא :ןכַאמסױא
 י"א

 -רַאֿפ ךיז : ןרעוו ןזענעג ,הָכּורֲא הלָע --
 .ןעָיצ

 ,ןרעו טנערברַאֿפ ,ׁשֵאָּב הֹלָע --
 ,ןקילגּפָא ,ֹודָיְּב הֹלָע --

 .קנַאדעג ןֿפױא ןעמוק ,הֶבָׁשֲחַמְּב הֹלָע --

 -יטש :טסַאּפעג ןַײז ,דָחֶא הָנְקִּב הֹלָע -
 .ןעמ

 .לרוג רעד ןלַאֿפ ,לָרֹוּגַה הֹלָע - |



 לּולָע -- ּהלָע

 ןעמוק ,ַחּור- ,בֵל- ,תֵעַּד לַע הֹלֶע --
 ןלַאֿפנַײא :קנַאדעג ןֿפױא

 .ךיז ןבעגנַײא ; ןקילגּפָא ,הָּתִי הֹלָע --

 ;ןײגסױרַא :ןזָאלרַאֿפ -לַעַמ הֹלָע --
 .ןסקַאוװ

 .ןגַײטשרעביא ,"לַע הֹלָע --

 ;ןַײז ןביוהרעד : ךיז ןבייהרעד ,הָלֵעַה --
 .ןייגקעװַא

 .רענעביוהרעד ,הָלֲעַנ צ

 ןדעי רעביא ,קֵפָס לָּכ לַעֵמ הֶלֲעַנ -
 ,לֿפיײװצ םוש ןָא ; לֿפיײװצ

 .ןבייהֿפױא ; ןבייהרעד ,הָּלֵע =

 -טשרע ןַײז :ןרעוו ןביוהרעד והֹּלִע הא

 .קיסַאלק

 -ַא :ןבײהֿפױרַא :ןביײהֿפױא ,הָלֲעַה 5

 ;ךיז ןקעדַאב :;ןריֿפנַײרַא : ןגָארטֿפױר
 .ןפורסױרַא

 .לגילֿפ יד ןטײרּפשעצ ,רָבֵא הָלֲעַה =

 -מירג ןֿפורסױרַא ,הָמָח- ,ףַא הֵלֲעַה --
 .ןרָאצ

 .ןענערברַאֿפ ,ׁשֲא הֵלֲעַה --
 .ןעַײקרעביא לָאמַאכָאנ ,הֶרֵג הֵלֲעַה -

 .טסָאר טימ ךיז ןקעדַאב ,הָּדְלֲח ּהָלֲעַה --
 ,לַאֿפכרוד ןדַײל ,םֶרָח הֵלֲעַה -

 .רעַײטש ןענָאמנַײא ,-ֵמ סמ הֵלֲעַה ==

 .טכיל ַא ןדניצנָא ,רֵנ הֵלֲעַה ==

 -נערב ,הָחְנִמ- ,חַבָז- ,הֶלֹוע הֶלֲעַה --
 .ןברק ַא ןעג

 -גָאט ןֿפױא ןעגנערב ,קֶרָּפַה לַע הֵלֲעַה ==

 .גנונדרָא

 ,ןבַײרטֿפױא ,רָּפַס- ,בֶתָּכַה לַע הָלֲעַה --
 .ךוב ַא ןיא ןגָארטנַײרַא
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 ןביוהעגפיוא ,(הָלָעָה ,הֶּלַעֹה) הֵלֲעה =
 ןביוהרעד :ןרעו ןגָארטעגֿפױרַא : ןרעוו
 .ןרעוו

 ןבייהרעד :ןרעװ ןביוהרעד ,הָּלַעְתִה --
 ןטלַאה :רעביא ךיז ןבייהרעד :ךיז
 .ךיז ןסיורג ;רעכעה רַאֿפ ךיז

 .לטעלב :טַאלב (םיִלָע 'ר) .ז ,הֶלָע

 .לטעלב-ןעמולב ,ַעיִבָּנ"הַלֲע --

 ,לטעלבנגַײֿפ ,הָנָאָּת-הלֲע =

 .הביס :ךַאזרוא ; םרוג .נ ,הָּלִע

 עטשרע ;הביס-רוא ,הָנוׁשאֶרָה הָּלִעָה --
 ,טָאג רַאֿפ .צַאב ,הביס

 ןוֿפ הביס :הביס-רוא ,תֹולָעָה תַלִע --
 .טָאג רַאֿפ .צַאב ,תוביס עלַא

 עריא ןגיוז וצ טיג סָאװ המהב נ ,הָלָע
 .עניילק

 -עלב טימ ךיז ןקעדַאב .ע"פ ,וָּלַעְתִה (ּּלַע)
 .ךיז ןרעטעלבַאב :רעט

 -ָאלעגּפָא :רערעזימ ;רעמערָא .ת ,בּולָע
 .רעקיטשינ :רענעז

 םרָאֿפ עטײרדרַאֿפ :רעטעלבעג .נ ,הָוְלַע
 ,הָלְוַע ןוֿפ

 :רעקיאעֿפ-לַאנעמָאנעֿפ  יוליע .ז ,יּולֲע
 -רַאש ןוא רעקיניזֿפיט ;ןואְג :ינעשז

 -רעד :טייקרעכעה :םכח-דימלַּת רֶעֿפ
 .טײקרעכעהדזַײרּפ : גנובייה

 .(קיזיֿפ) חוּכ -סגנובייהפיוא יּולֲעָה ַהֹּכ -

 ,טייקשיוליע :טעטילַאינעג .נ ,תֹויּולֲע

 .רעשיוליע :רעלַאינעג .ת ,ייֹולֶע

 רעטלעטשעגסיוא :רעטגיונעג .ת ,לּולָע
 -עג עגַאל רעטמיטשַאב ַא ןיא ;-ףיוא

 -ַאװש ;רעקיאַײז-טַאטלוזער :רעטלעטש

 -ץלוגער טשינ :רעקירעבַאלש :רעכ
 ,(.מַארג ןיא) רער
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 ,רענעטלַאהַאב ;רענעגרָאברַאֿפ .ת ,םּולָע

 .רעטנַאקַאבמוא ,םֵׁש-םּולֲע --

 .גנוטלַאהַאבסיוא ;גנוגרָאברַאֿפ .ז ,םּולָע

 ,ָאטינגָאקניא ,םֵׁש םּולָעּב -

 ,טייקכעלטנגוי .ריז ,םיִמּולַע

 -עטַאמש ;ןיטעלויב ;לטעלב .ז ,ןֹולָע

 .(גנוטַײצ עקיליב) לטעלב

 .רעטרעטעלבַאב .ת ,יִנָולַע

 ,גנוּפַאטַאב-עביל .ר"ז ,םיִסּולָע

 ,גנוגנילש .ז ,ַעּולֲע

 ,גנורעװ-טשלחרַאֿפ .ז ,ףּולָע

 .עקווַאיּפ .נ ,הָקּולֲע

 ;ךעלײרֿפ ןַײז .ע"פ ,(ולֲעַי ,זֵלָע) זלָע
 ןַײז חמַׂשמ ךיז :טגיײלעגֿפױא ןַײז

 .רעקידִיירֿפ :רעכעלײרֿפ .ז ,זֵלָע

 .החמִׂש ;דײרֿפ .נ ,הָוְלָע

 -לקנוט :שינרעטצניֿפ .נ ,הָטלַע .ז ,טֶלָע
 ,טייק -

 ,שינרעטצניֿפ-קָאטש ,הָטְלֲעַו ְּךֶׁשֹח -

 ןיא) לכעלַײז-הֿבקנ :לסױטש  ,יִלָע
 ,(םולב

 ,רעטשרעביוא .ת ,יִּלֲע

 .רעביא ; ףיוא .י"מ ,יַלֵע

 .דרע רעד ףיוא ,תֹומְדֲא יִלֲע --
 .גנומעשרַאֿפ ;גנוקידיילַאב .נ ,הָביִלֲע

 ;גנוקידיײלַאב :גנומעשרַאֿפ .נ ,תּוביִלֲע
 ,ליֿפעג-טייקיטשינ

 -רָאֿפ :גנַאגֿפױרַא ;גייטשפיוא .נ הָיִלַע

 ;גנורעגַײטש :גנוריסנַאװַא ;גנַאגסיױא
 עיצַארגימיא :הרוּת רעד וצ ףורֿפױא
 ,לביטש-טעריוב ;עטַאיצַאֿפ :י"א ןייק

 ,,,,:::::55:5:5:::::5:5:::::542:::5::: יקר...

 א יי יי יי יי יי יי יי יי טיי יי יי יי יע יב

 הָיִליִלֲע - םּולָע

 .גנובייהרעד עקיטסַײג ,הָמָׁשְנ תַיְלֲע --

 ,גנואַײז-לגר-הלוע ,לָנָרְל הָּיִלֲע --

 .הילצ וצ ףורּפיוא ,הָרֹוּתַל הָּיִלַע -

 ,תיִׁשיִלְׁש- ,הֵיִנְׁש- ,הָנֹוׁשאֹר הָּיִלֲע --
 - ןייק סעילַאװכ-עיצַארגימיא ,תיִעיִבְרה
 -- 1904 ,1902--1882 :לארׂשיץרא

4, 1919 -- 1923, 1924-- 1930., 

 -עה :רעטשרעביוא :רעטסכעה .ת ,ןֹויְלָע
 .טָאג :טּפױה ;-רעביא :רערעכ

 -נָא עכעלשטנעמרעביא ,ןֹזיִלָע ץֶמֲאַמ =
 .גנוגנערטש

 ַא ןעכלעװ רעביא חּכ ,ןֹויְלָע ַחֹּכ -
 :הטילש ןייק טשינ טָאה שטנעמ
 .רָאשזַאמ סרָאֿפ ;סירָאיַאמ סיוו

 .טייקרעכעה .נ ,תּונֹויְלַע

 ,רעטגײלעגֿפױא :רעכעלײרֿפ ת ,זיִלַע

 -טגיײלעגֿפױא ;טײקכעלײרֿפ .נ ,תּוזיִלָע
 .טייק

 -ץלעמש :טייקכעלקריוו ;טַאט .ז ,ליִלֲע
 .לגיט

 -קַצֿפ : ךעלקריוו :רָאלק .פ"הת ,ליִלֲעַּב -
 .שיט

 :טעשזוס :הלעמה-רוּפיס :טַאט .נ ,הָליִלֲע
 -ַײז-קיאעֿפ ;לובלב :ענעצס ;דליב

 .גנוא

 .לובל טולב ,םָּדיתַליִלֲע --

 -ָאּכ :ץייּפָאּפע :סָאּפע ,הָליִלֲע-ריִׁש =
 .עמע

 : טײקשיטקַאֿפ :טייקכעלקריװ .נ ,תּוליִלֲע
 .טייקכעלגעמ ;טײקלַאער

 ךיא :שיטקַאֿפ :ךעלקריוו ,תּוליִלֲעְּב -
 .ןתמא רעד

 .וטֿפױא :גנוקריוו :טַאט .נ ,הָיְליִלַע



 לעְלַע -- יִתָליִלֲע

 -רעד :רעקידהׂשעמה-רוּפיס .ת ,יִתְליִלֲע
 .רעשירעלייצ

 .תוחוּכ עכעלטנגוי .נ ,תּומיִלֲע

 "יוז ןָא רעקידלגנעטש-הֿבקנ .ּתייָנָיְלַע
 .(םולב ַא ןגעוו ,רעביוטש-ןעמ

 -טגײלעגֿפױא ;טײקכעלײרֿפ .ג ,הֶציִלֲע
 .טייק

 .טכיש רעטשרעביוא :עטילע .נ ,תיִלָע

 .הוולַש :החמׂש ;טײקכעלײרֿפ .נ ,תּוציִלַע

 -ַאב :ןכַאמ :ןוט .י"פ ,(ללֲעַי ,לֵלָע) ללֶע
 - ,ןטעברַא

 - -ּפָא : ןטעברַאנָא ; ןטעברַא : ןוט ,לֶלֹוע --
 -נַײװ צטצצל יד ןבַײלקֿפױא :ןוט
 ,ןביורט

 .ןרעוו טכַאמעג : ןרעו ןוטעג ,לולֹוע --

 .ןבייהרעד : ןצומשַאב : ןדערַאב ,לֵלֲעַה --

 -תוירזכַא ןייגַאב ,לֵלֹועְתִה ,לָלֵעְתִה --
 .ןדנעש ;ןקינַײּפ :טקַא ןקיד

 -רַאֿפ .ע"פ ,(םֵלָעַי ,םֵלְעָנ) םַלָעַה (םֹלָע)
 ;ןיײגנרױלרַאֿפ ;ןרעװ-םלענ :ןדניווש
 ,ךיז ןגרָאברַאֿפ

 ,ןגרָאברַאֿפ ; ןטלַאהַאבסױא ,םָּלַע --

 -רַאֿפ ;ןרעװ ןטלַאהַאנסױא ,םֹולָע --
 .ןרעוו ןגרָאב

 :ןטלַאהַאבסױא :;ןקעדרַאֿפ ,םֶלֲעַה -
 .ןלױהרַאֿפ ;ןגרָאברַאֿפ

 ,ךיז ןרעהוצ טשינ ,ןָזֹא םִלֲעַה --

 ;םַאזקרעמֿפױא ןַײז טשינ ,ןִיַע םֵלֲעַה --
 .ןעעז טשינ ךיז ןכַאמ

 -ַאבסױא :ןרעװ ןגרָאברַאֿפ ,םֵלָעֶה --
 .ןרעװ ןטלַאה

 ;קידנסיװ טשינ ךיז ןכַאמ ,םָלַעְתַה --
 .ןדניװשרַאֿפ ; ךיז ןגרָאברַאֿפ
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 :רעכעלטנגוי :לגנַיי ,(םיִמָלֲע 'ר) .ז ,םֶלָע
 ןעניז ןוֿפ :גנוסעגרַאֿפ ,(תֹומלֲע 'ר)
 ,לַאֿפסױװַא

 רעלעדײא ןוא רענַײֿפ ,דָמָח םֶלֵע --
 ,רעכעלטנגוי

 .טייקיבייא ;טלעװ .ז ,אָמְלֶע ,םֵלָע

 ,דייר עטסופ :םַּתס :ךיז ױזַא ,אָמְלֶעְּב --

 .דוסי ַא ןָא ,אָמְלֶעּב אָתְכַמְפַא -
 -טלעוו רעד ןיא םַּתס ,אָמְלֶעְּב םֶתֶס --

 ,ןַײרַא

 .ןעמעלבָארּפ עכעלטלעוו ,אָמָלָעָּד יִלֵמ --

 .תורבקה-תיב ,ןיִמָלָע-תיּב =

 .טלעוו-ענעי ,תֹוׂשְקִּדאָמְלֶע --
 ,ױרֿפגנוי ;לדיימ .נ ,הָּמְלַע

 -קיזומ רעכעלמיטרעטלַא - .רינ ,תֹומְלַע
 .טנעמורטסניא

 -טנגוי :טייקכעלטנגוי :טנגוי .נ ,תּומְלַע
 .טײקקנילֿפ :חוּכ

 ;ךיז ןעײרֿפ .ע"פ ,(םלֲעַי ,םֵלָע) םֹלָע
 ןַײז חמַׂשמ ךיז :ךיז ןלַײװ

 ,ןכַאמ ךעלײרֿפ ךיז ,םֵלָעַה -
 .ןכַאמ ךעלײרֿפ ,סֶּלַע --

 ךעלײרֿפ ךיז :ךיז ןעײרֿפ ,םֶּלֵעְתִה --
 .ןַײז חמַׂשמ ךיז :ןכַאמ

 .דײרֿפ :טײקכעלײרֿפ .ז ,םֶלָע

 .ןעגנילשּפָארַא :ןקעל .י"פ ַעְלַע

 .(ךוב ַא) גנורעטעלב .ז ,לּועְלֶע

 .לטעלב :עגויוו ;טניװ-םערוטש .ז ,לֹועְלַע

 .לטעלב-ןעמולב :לטעלב .ז ,לֶעלַע

 ןעכָאֿפעצ :ךוב ַא ןרעטעלב .י"פ ,לֵעְלַע
 ןקעדַאב :טניוו ןֿפױא ןרעטַאלֿפ ןזָאל

 .ןרעדעֿפ טימ ךיז



585 

 ןוֿפ טײקנַארק-עיצַארענעגעד .נ,תֶלֲעְלַע
 ,רעמייב-סורטיצ

 זיב) ןקערשרעביא קרַאטש .י'פ ,ףֵלַע
 -נַײא ;ןעלקיװנַײא :ןקעדַאב :(תושלַח
 ,ןליה

 טוג-טשינ :ןרעװ טשלַחרַאֿפ ,ףֹוּלָע --
 טלקיװעגנַײא ;ןרעװ טקעדַאב :ןרעוו
 .ןרעוו

 ;ןרעװ טוג-טשינ :ןשלַח .ףֶּלַעְתִה --

 .ךיז ןקעדוצ ;ךיז ןליהנַײא
 -ָאוװעג-ךַאװש ;רעטשלַחרַאֿפ .ת ,הָּפְלֲע

 :טײקכַאװש ;גנושלַחרַאֿפ .ז .רענער

 ,גנורעוו טוג-טשינ

 .טײקטשלַחרַאֿפ .ז ,ןופְלֶע

 רָאג ךיז ןעײרֿפ .ע"פ ,(ץלַעַי ,ץֵלָע) ץלֶע
 .קרַאטש

 -עמע ןוֿפ ךיז ןעײרֿפ ,יָנֹולַּפִל ץֹלֶע --
 ,ןדָאש סנצ

 .ןַײז חמַׂשמ ;ןכַאמ ךעלײרֿפ ,ץֵלֲעַה --

 .החמָׂש :דײרֿפ .ז ,ןֹוצָלֶע ,ץֶלֶע

 ,דירֿפ עסיורג .נ ,הָצָלע

 ,םונהיג .ז ,קֶלָע

 ,ןגיוזסיוא .י"פ ,(קלַעַי ,קֵלָע) קלָע

 .(שנַאבָארָא) ץנַאלֿפ-ןטיזַארַאּפ .נ ,תָקָלַע

 .עירָאקיצ ;ץנַאלֿפ-עירָאקיצ .ז ,ׁשֶלֹע

 :צסַאמ-שטנעמ :עיצַאנ ;קלָאֿפ .ז,םַע
 .רעטנעָאנ ;בורק

 -נסיוומוא ;רענעסעזעגנַײא ,ץיֶרָאָה-םַע --
 .גנַיי רעבָארג :רעקיד

 גנַיי רעבָארג ,אָתָיַרֹואָּדִמ ץֶרָאָה-םַע --
 -סָארּפ רעטולָאסבַא ,הרוּת רעד ןוֿפ

 ,קַאט

 .טײקשירעגנַייבָארג ,תּוצָרֲאָה"םַע -

 דֹמֶע - תֶלֶעְלַע

 .קלָאֿפ ןשידִיי ןרַאֿפ .צַאב ,רָּפַּמַח"םַע --

 .קלָאֿפ טושּפ ,ְךֶּמַע --

 .גניטימ-סקלָאֿפ ,םע"תַּפַסֲא --

 .ןסַאמ-סקלָאֿפ עטסמערָא ,םָעָה"תַלַּד --

 ,רָאלקלָאֿפ ,םַע"עַדָי --

 .עיצַאטסעֿפינַאמ-סקלָאֿפ ,םַע"ַתָרָצֲע --

 .ןַאמ רעכַײרסולֿפנַײא ,ויָמַעְּב לַעַּב -

 .ןברַאטש ,ויִּמַע לֶא ףֵסָאֵה --
 ןרעװ טגײלעגנַײרַא ,ויִּמֲעַמ תֶרֶּכִה --

 .םרח ןיא

 .לַײװ : ַײב :ןעמַאזוצ :טימ .י"מ ,םִע

 ;הָּמִצ ,ֹוּמִצ : ְךֶּמִצ ,ףֶמִצ : יִדָּמִצ ,יִּמִ --
 טימ ,ן"םֶהָּמִט ,ן-םֶּמִצ ;ןםָכָּמִש : ּונָּמִע

 ;ריא טימ ,םיא טימ ;ריד טימ :;רימ

 .ייז טימ :ךַײא טימ ;זנוא טימ

 .ןגעווטסעד ןוֿפ ,הָז לָּכ םִע ,הָז םִע --

 .ןעוו טַײצ רעד ןיא ,יִׁשָּכ םִע ,-ָׁש םִע --

 ,ןוֿפ !םָעָמ =

 .קלָאֿפ .ז ,אֵּמַע

 ;קלָאֿפ קידלודעגמוא ,אָזיִזְּפ אֵּמַע --
 .קלָאֿפ טלַײארעביא

 ןלעטש :ןייטש .ע"פ ,(דֹמֲעַי ,דַמָע) דֹמָע
 -רַאֿפ ;ןבַײלב-ןייטש ;|ןיײטשֿפױא :ךיז

 :ןײטשַאב ;ךיז ןטלַאה ;ךיז ןטלַאה
 ןצעז :ןייג :ךיז ןטלַאהּפָא ;ןײטשַײב
 .ךיז ןצעזּפָא ; ךיז

 .ןימַאזקע ןטלַאהסיױא ,הָניִחְבִּב דֹמָע --

 .טרָאװ ןטלַאה ,רֹוּבִדִּב דֹמֲע --

 -עג רַאֿפ ןרעו טלעטשעג ,ןיִּדַּב דֹמֲע --

 .טכיר

 -סיוא :ןויסנ ןטלַאהסיױא ,ןָחְבִּמַּב דֹמֲע --
 .ןימַאזקע ןטלַאה



 לּוּמִע -- דֹמָע

 -וצ ןבלעז ןיא ןבַײלב ,ֹוניֵעְּב דֹמַע -

 .דנאטש

 .ץוש ןיא ןייטש ,ץיֶרֵּפַּב דֹמָע --

 -עטש :ןרעװו טמיטשעגּפָא ,ןָיָנִמְל דמע -
 .ןעמיטשוצּפָא ךיז ןל

 "ס ַײב ךיז ןטלַאה ,ֹּתְעַּד לַע דֹמע --
 ׂ .ןײטשַאב :עקינַײז

 .טעטילַאװק ןעמיטשַאב ,ביִט לַע דֹמָע -

 -יַײב ;ךיז ןקידײטרַאֿפ ,וׁשֵפַנ לַע דֹמָע --

 -גָאט ןֿפױא ןייטש ,קֶרָּפַה לַע דֵמָע -
 ,גנונדרָא

 -טַײצ וויטיזנַארט טשינ ,דָמֹוע לַעֹּפ --
 .טרָאװ

 .ךיז ןטלַאהרַאֿפ :ןבַײלב-ןייטש ,דָמֲעַה --

 .(ןזעווקורד ןיא) ןלעטש ,דֵּמַע --

 -קורד ןיא) ןרעוו טלעטשעג ,דֹוּמִע --

 .(ןזעוו |

 ;(ןזעווקורד ןיא) רעטלעטשעג ,דָּמֵעָמ --
 ,רעקידנעייטש

 :ןלעטשרעדינַא :;ןלעטשֿפױא ,דָמֲעַה -
 ;ןטלַאהרַאֿפ ;ןטלַאהּפָא :ןעמיטשַאב
 ,ןלעטשנַײא

 .טכירעג ןרַאֿפ ןלעטש ,ןיִדְּב דֵמֲעַה --

 -עג :רוד ַא ןלעטשטֿפױא ,םיִנָּב דֵמֵעַה --
 .ןיז ןריוב

 רעיוז ףיוא ךלימ ןלעטש ,בֶלֶח דֵמֲעַה --
 .ןרעוו

 ,לעטשנָא ןכַאמ ,םיִנָּפ דֵמַעַה --

 -סיוא :ןרעװ טלעטשעגֿפױא ,דֵמָעָה --

 -עװטלעטשעגסױרַא :ןרעװ טלעטשעג
 .ןרעוו טמיטשַאב :ןר
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 -עטשּפָא ךיז ;ןבַײלנ ןייטש ,דֵּמַעְתֶה --
 ִו .ןל

 :ןטסָאּפ :טקניּפ-ייטש :עיציזָאּפ .ז ,דָמֹע
 ,גנולעטש

 .גנוצַאש ;זַײרּפ .ז ,דָמֹע ,דָּמִע

 -סָאּפ ; גנולעטש :טקנוּפ -ייטש .נ ,הֶּדְמֲע

 .עיציזָאּפ :ןט

 .עיציזָאּפ-לסילש ,ַחֵּתְּפַמ"תַּדֶמֶע --

 .רימ טימ .ג"מ ,יִדָּמִע

 .תַּמִעְל עז .תַּמִע (הָּמִע)
 יו ךעלנע :יװ ױזַא ,-ָׁש תַּמִע לָּכ -
 :רעכַאװש :רעכעלטַײדמוא .ת ,הָמָע

 .רעטּפמעדעג :רעטצעּפמודרַאֿפ

 -טַײדמוא ןַײז .ע"פ ,(הָמֲעַי ,הָמָע) הֹמָע
 ;טצעּפמודרַאֿפ ןַײז ;ךַאווש ןַײז :ךעל
 .טּפמעדעג ןַײז

 :טּפמעדעג ןכַאמ :ןצעּפמודרַאּפ ,הָמֲעַה --

 .ןכַאװשּפָא

 -ָאק :ּפולס ;לַײז-טלעװ :לַײז .ז ,דּוּמַע
 ןוֿפ) טַײז :רעדנעטש :עטלַאּפש :ענָאל
 .(גנוטַײצ ,ךוב ַא

 .ּפולסדנַאש ,ןֹולָּקַה"דּוּמַע --

 ,ץָארּפש-ןגרָאמ ,רֵחַּׁשַה-דּוּמַע --

 ןייבנקור ,הֶרָדָׁשַה"דּוּמַע --

 -ַארטנעצ :לַײז-טנורג ָּךְוָּתַה-דּוּמַע --

 -יא) רוגיֿפ עלַארטנעצ ;רַאליֿפ רעל

 .(.גרעב

 *(ןזעווקורד ןיא) גנולעטש-ןטַײז .ז,דּוּמִע

 .עטלַאּפש ;קירבור .נ ,הֶדּוּמַע

 -ָאמרעה) גנוטלַאהרַאֿפ-טולב .ז ,םֶדֹומֲע
 .(סיזַאטס

 ,גנוריטסַאנמיגסױא .ז ,לּוּמִע
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 -ּפמעדעג :רעלעקנוט :רעטַאמ .ת ,םּומָע
 .רעט

 .ןומצ ןוֿפ רעקימַאטשּפָא .ת ,יִנֹוּמַע

 .רעטעטסַאלַאב :רענעדָאלעגנָא .ת ,סֹומָע

 רעד ףיוא רעקיפמוטש ,ֹונֹוׁשְלִּב םּומָע --
 ,רעלמַאטש רַאפ .צַאב ,גנוצ

 ,רעֿפיט .ת ,קֹומָע

 ;ןברַאג ןיא גנודניב .ז ,רּוּמִע
 .עיצַאטַאָאלּפסקע :יירעצ

 -ונסיוא

 -ֿפָאהַאב :רענעדנובעגנעמַאזוצ .ת ,תּומָע

 .רענעט

 -רעדנַאנַאנגעק :גנולעטשנגעק .ז ,תֹוּמִע

 .גנולעטש

 ,דנַאברַאֿפ ;טֿפַאשלעזעג .נ ,הָתּומֲע

 .רעקיאעֿפדנַאטשרעדיװ .ת ,דיִמָע

 ;טײקיטּפַאהדנַאטש ;: גנואייטש .נ ,הָדיֵמֲע
 ,דנַאטשוצ ;גנולעטש

 .רעטלע רעלעטימ ,הָדיִמֲעָה ליִּג -

 -יוו ;טײקיטֿפַאהדנַאטשרעדיװ .נ ,תּודיִמַע
 ,טײקיאעֿפדנַאטשרעד

 -סיוא .ת .טנעגַא ;רענָאיסימָאק .ז ,לימָע
 ,רעטעװעצַארּפעג

 .ןָאיסימָאק ;גנולטימרַאֿפ .נ ,תֹו ליִמֲע

 .ןָאיסימָאק :עיזיװָארּפ ,תֹוליִמַע יֵמָּד -

 .לַאמכָארק .ז ,ןֶליֵמַע

 -כָארקעגנָא :רעקילַאמכָארק .ת ייֵנָליִמֲע
 ,רעטעלַאמ

 ,גנודָאלנָא ;גנודָאל .נ ,הָסיֵמֲע

 .לטניב :ברַאג .ז ,ריִמָע

 גנודניב :ןברַאג ןיא גנודניב .נ ,הָריֵמֲע
 .ךעלטניב ןיא

 ,עגעלָאק :רעטנעָאנ ;דנַײרֿפ .ז ,תיִמָע
 בני עב עי איר ראיאט יא רע עט

 -ַארּפ :ןעװערָאה .ע"פ ,(לֹמֲעַי ,לַמָע) לֹמָע
 .ןעוועצ

 -ורטסניא :קיטסַאנמיג ןכַאמ : ןביא ,לֵּמַע
 .ןרעטַאמרַאֿפ ;קיטסַאנמיג ןריא

 -ָאהנָא : ךיז ןריקיטסַאנמיג ,לֵּמַעְתִה --
 .ךיז ןעװעצַארּפנָא :ךיז ןעווער

 .קינשַאּפערָאה ;רעטעברַא .ז ,לֵמָע

 -רעטַאמ ;עינַאװערָאה : עצַארּפ .ז ,לֶמָע
 .הֹלווַע :םעלק :שינ

 .ןירָאטעברַא-ןיב ;ןירָאטעברַא .נ ,הֶָלֵמַע

 .עיזיווָארּפ ;ןָאיסימָאק .נ ,הֶלָמַע

 .ןעלַאמכָארקנָא :ןעלַאמכָארק .י'פ ,ןֵלְמַע

 .ןרעװ טעלַאמכָארקעגנָא ,ןֹולָמֲע --
 .ךיז ןעלַאמכָארקנָא ,ןֵלֶמַעְתִה -

 -ידנטעברַארעװש :רעװערָאה .ז ,ןֶלֶמַע
 .רָאטקורטסניא-קיטסַאנמיג :רעק

 .טעברַא ךיוד םעטסיסנרעל .נ ,תּונָלְמַע

 .רעקימעטסיס-טעברַא .ת ,יָנְלְמַע

 :ןכַאמ לקנוט .י'פ (םֹמֲעַי ,םַמָע) םֹמָע
 ןרעװ :ךיז ןעִילט .ע"פ .ןעלקנוטרַאֿפ
 .טּפמעדעג ןרעוו :טַאמ

 ;ןכַאמ לקנוט ,םָּמַע --

 .טּפמעדעג ןכַאמ

 : ןעלקנוטרַאֿפ

 טּפמעדעג :ןרעװ טלקנוטרַאֿפ ,םֹוּמִע --

 .ןרעוו

 .טּפמעדעג ןכַאמ :ןעלקנוטרַאֿפ ,םָעָה --

 טּפמעדעג :ןרעװ טלקנוטרַאֿפ ,םִעּוה --
 .ןרעוו

 ןיעװ :ךיז ןעלקנוטרַאֿפ ,םָּמַעְתִה --
 .טַאמי

 ,ָאטיױא ןיא) ּפָאנק-רעלקנוטרַאֿפ .ז ,רֹומָּמֲַע
 ,(טײקרַאטש-טכיל יד ןרעדנע וצ



 רֶמֹע - יִמָמִע

 ;רעשיקלָאֿפ : רעכעלמיטסקלָאֿפ .ת ,יִמָמַע
 ,רעשידִיי-טשינ : רערעלוּפָאּפ ;-סקלָאֿפ -

 .טײקכעלמיטסקלָאֿפ .נ ,תּוּיִמָמֲע

 -ֿפױא :ןדָאלנָא .י"פ ,(סֹמֲעַי ,סֵמָע) סֹמָע
 ,(.גרעביא) ןעגנערבנָא ;ןדָאלַאב ; ןדָאל

 .ןדָאלַאב ;ןדָאלֿפױא : ןדָאלנָא ,סֵמָעַה --

 ןדָאלעגֿפױא ;ןרעװ ןדָאלעגנָא ,סֵמָעָה --
 .ןרעװ ןדָאלַאב : ןרעוו

 טנדָאלַאב :ךיז ןענעדָאלַאב ,סֵּמַעְתִה --
 .ןרעוו

 ;חוּכ-גָארט :גנודָאל ;טסַאל .ז ,סָמֹע
 ,טייקיאעֿפ-גָארט

 ;גנולקנוטרַאֿפ .ז ,םּועְמִע
 .גנולּפענרַאֿפ ; גנוּפמעדרַאֿפ

 ;גנוריטַאמ

 :ןכַאמ טַאמ ;ןעלקנוטרַאֿפ .י"פ ,םעָמַע
 ןרעגייצ :ןכַאמ טלּפענרַאֿפ : ןשיװרַאּפ
 .ןעעז טשינ ךיז ןכַאמ :ךיז

 טשיװרַאֿפ : ןרעוו טלקנוטרַאֿפ ,םֹועְמִע --
 .ןרעוו שטשוטמ ;ןרעוו

 ,שטשוטמ :טשיװרַאֿפ ,םָעמִעָמִּב --

 יב גנוטכירנַײא) רעלמוט-ךליה .ז,םֶעְמַע
 .(לַאנק םעד ןעלמוטרַאֿפ וצ רעוועג-סיש

 -רַאֿפ ;ןגיױא יד ןשטעװקרַאֿפ .י"פ ,ץֵּמַע

 .ןגיוא יד ןערומשז

 -ומשזרַאֿפ :ןרעװ טכַאמרַאֿפ ,ץֹוּמִע --

 ,(ןגיוא) ןרעװ טער

 ,(ןגיוא) ןרעו טכַאמעגוצ ץִּמַעְתִה =

 .ןַײז ףיט .ע"פ ,(קַמֲעַי יִקַמָע) קֹמֲע
 ןכַאמ רעֿפיט :ןֿפיטרַאֿפ ,קֵּמַע --

 -ַא :ןכַאמ רעֿפיט :ןֿפיטרַאֿפ ,קֵמַעַה --
 ,ךיז ןֿפיטרַאֿפ ;רעֿפיט ןײגנַײר
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 -כָאנ ןיא ךיז ןֿפיטרַאֿפ ,בֹׁשֲחַל קַמֲעַה -
 ,ןטכַארט

 ןַא ןכוז ןוא ןטכַארטכָאנ ,הָצֵע קֵמֲעַה --
 .געווסיוא

 .ןרעװ רעֿפיט :ןרעו טֿפיטרַאֿפ ,קַמָעָה --

 ,ךיז ןֿפיטרַאּפ יקֵּמַעְתִה --

 .רעֿפיט .ת ,קֹמֲע

 .טײקֿפיט .ז ,קָמֹע

 .ץעזעג ןוֿפ דוסי ,ןיִּדַה-קָמֹע =

 ,לָאט .ז יקָמֵע ==

 רַאֿפ .צַאב ,לָאט-ןרערט ,הָכָּבַה קֶמֵע --
 .טלעוו-רעד

 ןַא וצ ןייגרעד ,הֶוָּׁשַה קָמֵעְל אֹוּב -
 .ךיַײלגסיוא

 .טײקֿפיט .ז ,אָקָמִע

 .ץעזעג ןוֿפ דוסי ,הָניִדָּד אָקָמִע --

 .ןצרַאה ןֿפיט ןוֿפ ,אָּבַלְּד אָקְמִעֵמ --

 -נַײרַא : גנוֿפיטרַאֿפ : טײקֿפיט .נ ,תּוקָמַע
 .טייקכעלגנירד

 .רעקיניזֿפיט .ת ,ןָקָמֵע

 -כעלגנירדכרוד :טײקיניזֿפיט .נ ,תֹונָקְמַע

 .טייק

 גיוטס ַא ןכַאמ ;ןברַאג ןדניב .י"פ ,רֵּמַע
 ,ןברַאג ןוֿפ

 .ךיז ןעוועקעדזיא ,רֵּמַעְתֶה --

 עכעלמיטרעטלַא :ברַאג-ןעגנַאז .ז ,רֶמֹע

 .הֹפיִא ןַא ןוֿפ לטנעצ) סָאמ-האובּת

 .(רעטיל ריֿפ םורַא

 ברַאג רענעסעגרַאֿפ ,הָחְכִׁשַה-רָמֹע --

 .עמערָא וצ רעהעג) דלעֿפ ןיא

 -ֿפיױא ןוֿפ גנולייצ-געט ,רָמֹעָה תַריִפְס --
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 םירוּכבה גַח זיב חסּפ ךָאנ סנגרָאמוצ

 ,(געט 49)

 ןוֿפ קנעדנָא םוצ גנורעַײֿפ ,רֶמֹעַּב גיֵל --
 -נָא םוצ גנורעַײֿפ ;ןוחצניאָבְכֹוּכ-רַּב

 .יאַחוי-רַב ןועמָש 'ר ןוֿפ קנעד

 -ַאב :ןדָאלנָא .י"פ ,(ׁשֹמֲעַי ,ׂשֵמָע) ׂשֹמֲע

 .סֹמָע עז .ןדָאל

 ;ןדניברַאֿפ .ייפ ,(תֹמֲעַי ,תַמָע) תֹמֲע
 .ןקינײארַאֿפ

 ;ןכַײלגרַאֿפ :ןלעטשנגעקטנַא ,תֵּמַע --
 ,לעלַארַאּפ ַא ןכַאמ

 .ןרעו ןכילגרַאֿפ ,תֹוּמִע --

 .ןקינײארַאֿפ ;ןדניברַאֿפ ,תַמַעַה =

 ,תַּמִעָל עז .ןגעקטנַא .פ"הת ,תַּמֲע

 -ַארק ַא ןדניברַאֿפ .י"פ ,(בנֲעַי ,ֿבֵנֶע) בֹנֶע
 .עילטעּפ ַא ,ףיילש ַא ,טַאװ

 ,טַאװַארק ַא) ןרעוו ןדניברַאפ ,בֵנֶעַה --

 .(עילטעּפ ַא ,ףיילש ַא

 -גַײװ :;בױרטנַײװ ,(םיִבָנַע 'ר) .ז ,בֶנֵע

 .(גיוא ןֿפױא) ןרָאקנטשרעג :לרעַּפ

 .ןטכורֿפ עקידתוומה-םַס ,ׁשֹור יֵבָּנִע --

 .סעדנַאי ,לֶעּוׁש"יֵבְּנִע 7

 עקיטֿפַאז :טריבלייא :ביורט .נ ,הָבָנֵע

 .ךעלדנרעק ְךַס ַא טימ טכורֿפ

 -סיוא ;גנודניבסיוא ;גנודניברַאֿפ .ז ,בּוּנֶע

 ,גנוטכצלפ

 .עלעגניצ-גנולש ;לגניצ-קָאלג .זולֵּבְנֲע
 .ןיטשרוב .ז ,רָּבֶנַע

 ;ןוט טנגונעג :ןוטנָא ןגינעגרַאֿפ .י"פ ,גּגַע

 ןעלכיימש :ןכַאמ ךייוו ;ןעלדייאסיוא

 .ןצעמע

 -רעצרַאֿפ ;ןרעװ טלדייאעגסיוא ,גֹוּגִע --
 .ןרעוװ טלט

 םונע - רסע

 היחמ :ןגינעגרַאֿפ ךיז ןוטנָא ,גֵּגַעְתִה --

 .ךיז "ןעבויל , : ךיז ןעלטרעצ :ךיז ןַײז

 .האנה :טײקמענעגנָא : ןגינעגרַאֿפ .ז ,גֵנע

 -עגסיוא :רעלעדיײא ;רעכייוו .ת ,גנֶע

 .רעלעטבוס :רעטלטרעצ

 -נָא :ןעגנעהנָא .י"פ ,(דֹנֲעַי ,דֵנָע) דֹנֶע
 -נָא :ןעּפעשטוצ ;ןרירָאקעד :;ןדניב
 .ןעיליּפש

 -עשטעגוצ ;ןרעװ ןעגנָאהעגנָא ,דֵנָעַה --

 .ןרעוו טעּפ

 יּפָא :ןרעֿפטנע .י"פ ,(הָנֲעַי ,הָנָע) הֹנָע
 :ןעגניז .ע"פ .ןגָאז תודע :ןרעֿפטנע
 .ךיז ןרעטַאמ ;ןדַײל ;ןרילוטיּפַאק

 טרעפטנעעג ,(הָנֲעַנ ,יִתיֵנֲעַנ) הֵנָעַה --
 ןֿפורּפָא : רעֿפטנע ןַא ןעמוקַאב :ןרעוו
 :ןעמוקנגעקטנַא ;ןוט טנגונעג :ךיז
 רעד :ןרילוטיּפַאק ;השקב ןגלָאֿפסױא

 .ןרעװ טקירעדינ

 -לַאװגרַאֿפ :ןרעטַאמ ;ןקינַײּפ ,הֵּנַע --
 .ןעגניזטימ : ןעגניז ;ןקיד

 רעדָא טּפשִמ ןגײלּפָא ,ןיִּדַה ְתֶא הֵּנַע --
 ,לייטרוא

 -ַײּפ :ךיז ןערָאמ ,ׁשָּתִּנַה תֶא הֵּנֲע --
 .ךיז ןקינ

 טרעטַאמעג :ןרעװ טקינַײּפעג ,הֹּנִע --

 .ןרעוו

 ;ךיז ןקינַײּפ ,הָּנַעְתִה --
 .ןטסַאֿפ

 ;ךיז ןערָאמ

 :רעטקירדרעטנוא ;רענעדײשַאב .ת יוָנֵע

 .רעמערָא

 ןכַאמ :ןַײז ןדײשַאכ .ע'פ ,וַּנַעְתִה (ָּנַע)
 .וינע ןַא רַאֿפ ךיז

 -סיוא ; גנודניבסיוא ; גנודניברַאֿפ .ז ,בּונֲעי

 .גנוטכעלֿפ



 הֶׁשיִנֲע = בֹונָע

 ;רענעדנוברַאֿפ .ת ,בּונָע

 .רענ

 -עדנובעגסיוא

 -עגסיוא :רעלעדיײא :רעכייוו .ת ,גֹונֲע

 .רעלעטבוס :רעטלטרעצ

 :טײקמענעגנָא .ז ,גֹוּגֶע

 .גנוכַאמ -םענעגנָא

 ;גנואוט גונעג

 :רעטעּפעשטעגוצ ;רעטרירָאקעד .ת ,דּונֲע
 .רענעדנובעגוצ ;רענעגנָאהעגנָא

 -נטלַאהעגקירוצ ;טײקנדײשַאב .נ ,הָוָנֲע

 ,ביורט ;לדנרעק ;עֿפש :טייק

 :שינרעטַאמ ;גנוקינַײּפ ;ןַײּפ .ז ,יֹוּנִע
 .רָאכ ןיא גנוגָאזכָאנ :גנוֿפַאשרַאֿפ-ןדַײל

 -ּפָא-לייטרוא רעדָא -טּפשִמ ,ןיִּדייּוּנֶע --
 .גנוגייל

 ,גנוקינַײּפ-טסבלעז ,ׁשֶּתָנ יּוּנִש --

 ,סנקלָאװ יד טול גנוגָאזרָאֿפ .ז ,ןּוּגַע

 -קעלג-זדלַאה ;דנַאבזדלַאה :זיר .ז ,קונַע

 .ךעל

 -ֿפָארטשַאב :רעקיטרַאֿפָארטש .ת ׁשּונָע

 .רעכעל

 .טײקמערָא :ןַײּפ : ןדַײל .נ ,תּונֲע

 ,גנוגניז-רָאכ ;גנוגניז .נ ,תֹוּגַע

 -עטלַאהעגקירוצ ;רענעדײשַאב .ת ,ןָתְוְנֲע
 יוינע :רענ

 -לַאהעגקירוצ טײקנדײשַאב .נ ,תֹונָתְוְנַע
 .טייקנט

 -ַײל :רעכעלקילגמוא ;רעמערָא .ת ,יִנָע
 .רעקידנד

 .ןרעוו טמערָארַאֿפ .ע"פ ,יִנֲעַה (יִנָע)

 .ןרעוו טמערָארַאֿפ ,יֵנָעַה --

 -טקירדעג :טיונ ;טײקמערָא .ז ,יִנֹע ,יָנֲע
 .טייק

 ,תוצמ רַאֿפ .צַאב ,יִנע םָחָל -

 .רעמערָא .ת ,אָיְנַע

 -םערָא סָאד זיא סָאד ,אָיָנַע אָמְחַל אָה --
 ,(תוצַמ) טיורב

 ;לֿפײלש :עדניב :טַאװַארק .נ ,הָביִנֲע
 .גנודניברַאֿפ .;עילטעּפ

 ,גנולטרעצרַאֿפ .נ ,תּוניִנֲע

 -רַאֿפ ;גנורירָאקעד :גנוגנעהנָא .נ ,הָדיִנֲע

 .גנודניב

 .ת .גנורעֿפטנעַאב ;גנורעֿפטנע .נ הָּיִנֲע

 .(.לבַײװ) עמערָא

 :רעטקירדרעטנוא רענעדײשַאב .ת ,ויָנָע
 .רעמערָא

 -לַאהעגקירוצ :טײקנדײשַאב .נ ,תּוויִנֲע
 .טייקנט

 -מוא :טײקמערָא .נ ,אָתֹויְנַע ,תּויָנֲע
 .טײקכעלגעמרַאֿפ

 .טייקכעלניילק ,תֹויָנֲע יִקֹוּדְקִּד -

 :קסע :טייהנגעלעגנָא : סערעטניא .ז ,ןִיָנֲע
 .ךַאז :ןינע

 .ןגַארֿפ עכעלגעטגָאט ,אָמֹויִד יֵניְנִע --

 .ַײש סָאװ ,ףִיָנֵעְּב -
 .ךַאז רעד וצ ;קירעהעג יװ ,ןִיָנֲעֶּכ --

 ; .ךַײש סָאװ ,"ןיָנעל -
 -עכײצרַאֿפ-טלַאהניא ,םיִנָיְנֲעָה ןָכּת -

 .שינ

 .ןייגנָא :ןריסערעטניארַאֿפ .י"פ ,ןִיָנַע

 ,טריסערעטניארַאֿפ ןַײז ,ןִיָנֶע --

 .ךיז ןריסערעטניארַאֿפ ,ןִיָנֵעְתַה --

 .רעכעלכַאז .ת ,יִנָיָנֲע

 .טײקכעלכַאז .נ ,תּונְיְנֶע

 .סקַאלֿפ לטניב .ז ,ץיִנָע

 ,גנוֿפָארטשַאב .נ ,הָׁשיֵנֲע
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 .ןערַאמכרַאֿפ :ןענעקלָאװרַאֿפ .י"פ ,ןֵּנַע

 -רָאֿפ :סנקלָאװ יד טול ןֿפערט ,ןֵנֹוע --
 .סנקלָאװ טול ןגָאז

 -ַאמכרַאֿפ : ןרעוו טנקלָאװרַאֿפ ,ןֹוּנִע --
 .ןרעװ טער

 .ןענעקלָאװרַאֿפ ,ןְנֲעַה --

 -ַאמכרַאֿפ : ךיז ןענעקלָאװרַאֿפ ,ןֵּגַעֶתַה --

 .ךיז ןער

 .ערַאמכ : ןקלָאװ .ז ,ןָנֶע

 .לּפענ-ןגרָאמ ,רָקֹּב ןֵנע --

 .ץילב ,ןָנֶעָה רוא --

 עצרַאװש :;ןקלָאװ רערעװש .נ ,הָנְנֲע
 .טײקטערומכרַאֿפ :ערַאמכ

 -טנקלָאװרַאֿפ ;גנוקלָאװרַאֿפ .נ ,תֹונָנַע
 .טײקטערַאמכרַאֿפ ;טייק

 ןנֶע ןוֿפ רעגנעהנָא רַאֿפ .צַאב .ת ,יִנָנֲע

 .םזיאַארק ןופ רעֿפעש ,דוד ןב

 ;גַײװצ .ז ,ףֶנָע
 .עשזנַארב

 :עיצקעס :;גַײװצּפָא

 .רעטגַײװצרַאֿפ : רעטגַײװצעצ .ת ,ףֵנָע

 .טײקטגַײװצעצ : םוטגַײװצעצ .ז ,ףֵנָע

 -עצ :ןגַײװצ ןזָאל .י'פ ,ףֵנעַה (ףֹנֲע)
 ,ןגיַײװצ

 .ךיז ןגַײוװצעצ ,ףֵּנַעְתִה --

 -קעלג-זדלַאה ;דנַאבזדלַאה ;זיר .ז יקָנַע

 .ךעל

 -נעהנָא ; ןריצַאב .י"פ ,(קנַעַי ,קַנָע) קנָע
 ,דנַאבזדלַאה ַא ןוטנָא ; ןרירָאקעד :ןעג

 -רעד :ןעקנעש :ןעקנעשעב ,קַנֲעַה -
 .ןריצַאב :ןענױלַאב ; ןלייט

 טנױלַאב ;ןרעװ ןעקנָאשַאב ,קַנָעָה --
 .ןרעוו טלייטרעד :ןרעוו

 תּונְיְסַע - ןֵנַע

 .עיצַאקיֿפיטַארג ;עיצַאקיֿפינָאב 1 יקָנָע

 -רָאדרַאֿפ .רינ ,תֹולָקּוקְנַע (הָלֶקּוקְנַע)
 .ןביורט ענעב

 .רעקיזיר .ת ,יִקָנֲע
 .טייקיזיר 1 ,תֹויִקָנֲע

 רָאג :ןזיר ןוֿפ ןָאילַאטַאב .ז ןֹומְקַנַע
 .זיר רעסיורג

 -ַא :ןֿפָארטשַאב .י"פ ,(שנעי ,ׁשֵנֶע) ׁשֹנֶע

 .ףָארטש ַא ןגײלֿפױר

 -ֿפױרַא :ןרעװ טֿפָארטשַאב ;ׁשֵנֲעַה --

 .ףָארטש ַא ןגייל

 .ןֿפָארטשַאב ,ׁשֶנֲעַה --

 .ןרעװ טֿפָארטשַאב ,ׁשֵּגַעְתִה -

 .ףָארטש .ז ,ׁשֵנֹע

 -טנַארַאֿפ :רערַאבֿפָארטש ,ןיִׁשָנֲע-רַּב -
 .םיׂשעמ ענייז רַאֿפ רעכעלטרָאװ

 .סקעדָאק-ףָארטש !ןיִׁשְנֲעֶה תַּקִח --
 ,טסישוַאסַאמ .ז ,יאסע

 -ענקרַאֿפ ;ןטענק :ןבַײרנַײא .י'פ ,הֵּסֵע

 -ַאסַאמ :ןריסַאמ :ןשטעוװקסיוא :;ןט

 .ןרישז

 ןטֿפַאהלֿפײװצ ןוֿפ החּפשִמ : גייט .נ ;הָּסֶע

 .(.גרעביא) םַאטשּפָא

 -יא) :גיט-רעיוז ,הָּסֵעָּבִׁש רֹואְׂש --
 .טסַײג רעזייב :ץנעסעטניווק (.גרעב

 ;גנוקירד :טענקסױא .ז ,יֹוּסֶע
 ,גנורישזַאסַאמ :גנושטעווק

 -סיוא

 .רענעמונרַאֿפ :רעטקיטּפעשַאב .ת יקּוסָע

 ;גנוקיטֿפעשַאב .ז יקּוּסִע

 ,גנוריּפפיוא :רעגייטש

 ;גנואוטרַאֿפ

 .טסישוַאסַאמ .ז ,ןִיָסַע

 .ײרעטסישזַאסַאמ .נ ,תֹונְיְסֲע



 לֹפָע -- סיִסָע

 .טּפַאז-ןטכורֿפ .ז ,סיִסֲע

 -ירֿפ (.גרעביא) :רעקיטֿפַאז .ת ,יִסיִסַע

 .רעקילַאװק ;רעש

 -שירֿפ (.גרעביא) :טײקיטּפַאז .נ ,תֹויִסיִסֲע

 .טײקילַאװק :טייק

 .רענָאמ .ז ,קיִסָע

 .טײקנעמונרַאֿפ ; גנוקיטפעשַאב .נ ,הָקיִסֲע

 .רעקיגיײט .ת ,יָנָּסִע

 ;ןטענק .י"פ (סְעֶי ,סֵסֵע ,יִתֹוּסַע) סֹסֶע

 .ןשטעווקסיוא :ןשטעווק : ןטענקסיוא

 .טֿפַאז טימ ןליֿפנָא ,סֵסֲעַה --

 .ןרעוו קיטֿפַאז ,סֶּסֵעְתִה --

 .עקצולק :עקסיולק .נ ,תיִסָסֲע

 :ךיז ןעמענרַאֿפ .ע"פ ,(קֹסֲעַי ,קֵסָע) קֹסָע
 .ןבַײרט :ךיז ןקיטֿפעשַאב

 ןעמונרַאֿפ ןכַאמ : ןקיטֿפעשַאב ,קֵסֵעַה --
 .ןַײז

 ןעמונרַאֿפ :ןַײז טקיטֿפעשַאב ,קֵסֶעָה --
 .ןַײז

 ןקיטֿפעשַאב :ךיז ןעמענרַאֿפ ,קָּסַעְתִה --

 .ךיז

 -רעטנוא :טיײהנגעלעגנָא :ןינְצ .ז ,קֶסֵע

 ,סערעטניא ;לדנַאה ;טֿפעשעג :גנומענ

 !קסע רעטיב ַא !ׁשיִּב קָסֵע --

 !קסע ןַײד זיא סָאװ ?ְּךֶקֶסֵע הֶמ -

 .גנומענרעטנוא-סלדנַאה ,קֶסֵע תיֵּב -

 .רעמיטנגייא-סטפעשעג יקָסֵע לעַּב -=

 ;טּפעשעג :גנומענרעטנוא ;ןינַצ .ז ,אָקסִע

 -טלקג ןטימ) תוֿפּתוש-סלדנַאה עוויטקיֿפ
 .(רעטנעצָארּפ ףיוא רעַײל

 טלעג ןעַײל וצ רּתה ,אֵקָסֶע רֵּתָה --
 ןקילײטַאב ךרוד רעטנעצָארּפ ףיוא
 ,ףּתוש-טֿפעשעג סלַא הוולַמ םעד
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 הוֹול ןשיװצ ןַאמּפָא ,אָקָסֶע"רֶטְׁש --
 -ָארּפ ףיוא האוולה ןגעוו הוולַמ ןוא
 .רעטנעצ

 .עיצקַאזנַארט .נ ,הָקָסֵע

 -טייהנגעלעגנָא :רעכעלטֿפעשעג .תייִקָסֶע
 .רעכעלכַאז :רעכעל

 .רעוט רעכעלטֿפַאשלעזעג :רעוט .ז ,ןֵקְסֵע

 .טייקיטעט עכלטֿפַאשלעזעג .נ ,תּונָקְסַע

 .רעמַאזטעברַא :רענעוטרַאֿפ .ת ,יִנָקְסַע

 .ןקעװֿפױא .י'פ ,רֵעֹוע (רֹעֶע)

 .ףּוע עז .טרעטַאלֿפעג ;ןגױלֿפעג .ע'פ ,ףֵע

 -עלבעג (יִפָע ןוֿפ לָאצרעמ) .ריז ,םיִאָפֵע

 .ןגַײװצ :רעט

 -עצַארּפרַאֿפ :טײקטרעטַאמרַאֿפ .ז ,יּוּפִע
 .טייקטעוו

 ,רעכעלרעטיב :רעטברַאגעג .ת ,ץּופָע

 .גנוברַאג .ז ,ץיוּפֶע

 .רעקיברַאֿפדמַאז .ת ,רֹופָע

 ,גנוטישַאב-דמַאז טימ .ז ,רֹוּפְע

 .קנַאטשעג :למיש .ז ,ׁשּוּפִע

 ,גַײװצ ,(םיִאָפָע 'ר) .ז ,יִפָע

 .שיֿפ-יװָאשנַא .ז ,ןִיְפַע

 .גנואילפ ;גנובעווש .נ ,הָפיֵפֲע

 .ןָאלַאב-ריּפַאּפ .ז ,ןֹופיִּפֲע

 .רעכעלרעטיב ;רעטברַאגעג .ת ,ץיפָע

 .טייקכעלרעטיב .נ ,תּוציִפֲע

 ןיא ךיז ןבײהֿפױא .ע'פ ,לֵּפְעַה (לֹּפֶע)
 -גַײרַא :ןרעטעלקֿפױרַא :ךיוה רעד

 .ןגָאװ :חוּכ טימ ךיז ןסַײר

 ,ןקיטֿפערק : ןקרַאטש ,לֵּפַע --

 .ךיז ןבייהרעד :ץלָאטש ןַײז ,לֹוּפע --
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 .םערוט-גרַאב : גנוטסעֿפ-גרַאב .ז ,לֵפְע

 .ןדירעמ ,ריז ,םיִלָפִע

 .גנולטניּפ-ןגיוא ;גנוקניוו .ז ,ףּועְּפִע

 .לקעד-ןגיוא ,(םיַּפעַּפַע ר"ז) .ז ףעָּפַע

 .ןעקניוו .י"פ ,ףעְּפַע

 .ףָאטש -ברַאג ; רוטלוק-ברַאג .ז ,ץָפָע

 .ןברַאגסױא :; ןברַאג .י"פ ,ְקַּפַע

 .ןרעוו טברַאגעג ,ץֹוּפִע --

 ,דרע ,ֿביוטש טימ ןפרַאװַאב .י"פ רֵּפַע

 .דמַאז

 ,ביוטש טימ ןרעװ ןֿפרָאװַאב ,רֹוּפֵע --

 ,דמַאז ,דרע

 ךיז ןערָאנסױא :ךיז ןעלרָאט ,רָּפַעְתִה --

 .ךיז ןרימירג :עטָאלב ,ביוטש ןיא

 ,דמַאז :דרע : ביוטש .ז ,רָּפָע

 ןוא טשינ :ביוטש ןוא שַא ,רֵפֲאְו רֵּפֵע --

 .טשינרָאג
 .רעיורג : רעקיברַאֿפ-דרע .ת ,רֹפָע

 .רעכעלטנגוי ;(.לנעמ} עלעשריה .ז ,רָּפֹׂע

 ,ביוטש .ז ,אָרְּפֲע

 רעד ןוֿפ ביוטש וצ ,אָעְרַאָּד אָרְּפַעָּכ -

 .טשינ טימ טשינרָאג ןוֿפ טרעוו ;דרע

 .ץרַא .נ ,הֶרְּפַע

 .ץרַאנוַײא ,לֶזְרַּב-תֹורְפַע --
 ,דמַאזדלָאג ,בָהָז-תֹורַּפע --

 .לדיימ ןייש ,גנוי ;ןידניא .נ ,הֶרְּפֲע

 -ײלב :רעַײלב ,(תֹונֹורְפִע 'ר) .ז ,ןורָּפִע

 .טֿפיטשַײלב :רעדעֿפ

 .(לגױֿפ) ךרַאל .ז ,יִנֹזרְפֶע

 ,רעקידמַאז ; רעקידרע .ת ,יָרּורְּפַע

 בֹצִע - לָפֹע

 -כורֿפ ןוֿפ טײקטקידמַאזרַאֿפ ,נ ,תיִרּורְּפַע

 .טיוק :ץומש :האונּת ןוא ןט

 -רע :רעקידמַאז :רעקיבױטש .ת,יָרָפֲע |
 : .רעקיד

 .טײקידמַאז :טיײקיבױטש .נ,תֹויְרִּפַע

 .(ָאגַאבמולּפ) טסוקַײלב .נ ,תיִרְפֶע

 .ַײלב .נ ,תֶרָפֹע

 -ניטשרַאּפ ;ןרעװ טלמישרַאּפ .ע"פ ,ׁשֵּפֲע

 .ןעקניטש לָאז'ס ןכַאמ :ןעק

 .ןרעוו טלמישרַאֿפ ,ׁשֹוּפע -

 -רַאֿפ :ןרעװ טלמישרַאֿפ .ׁשֵּפַעְתִה -

 .ןרעװ ןעקניטש

 ,טייקלקנוט :שינרעטצניֿפ .נ ,הָתָּפַעְ

 .ץלָאה ;םיוב .ז ,ץֵע

 ןיא ןסיוו ןוֿפ םיוב רעד ,תַעַּדַה ץֵע --
 -- םיוב ןטייווצ םעד ןגעקטנַא) ןדע-ןג
 .(םייחה ץע

 ,םיוב-סורטיצ ,רָדֶהיִקֲע --

 ןבעל ןקיביײא ןוֿפ םיוב רעד ,םיִּיַחיְקִע --
 ןטייוצ םעד ןגעקטנַא) ןדע-ןג ןיא
 .(תעדה ץע -- םיוב

 .ץלָאה-ןטקיד ,רּובְל ץֵע -

 ,םיוב-לדָאנ ,יָנָטְחַמ ץֵע ,טֵחַמיְקִע --

 .םיוב רעװיטַארָאקעד ,יונ ץֵע --

 ,םױבנטכורֿפ ,יִרָּפרְקִע --

 .ץָאלק ,ץֵע-לּוּב --
 ; ןכַאמ קירעיורט .י"פ ,(בֹצֲעַי ,בֵצֶע) בֹצֶע

 .ןרעמוארַאֿפ ;ןכַאמ קיטעמוא

 -רַאֿפ :ךיז ןגרָאז ;ןרעיורט ,בֵצֲעַה --
 .ךיז ןרעמוא

 -רַאֿפ ;ןַײז רעַצמ ;ןגערּפױא ,בֵצֵע --

 ,ןטלַאטשעג :ןדליב ;ןעמרוֿפ ;ןרעמוא



 רּוצָע -- ףֹצֶע

 -לַאטשעג ;ןרעװ טמערוֿפעג ,בֹוצֲע --

 .ןרעװ טקיט

 .רעַצ ןַײז םרוג ;ןכַאמ קיטעמוא ,בֵצֵעַה --

 -וארַאֿפ ןרעװ ;ךיז ןגרָאז ,בֵצֵעְתִה --
 ןרעוװ קירעיורט :טרעמ

 :טעמוא ;רעױרט (םיִבָצֲע 'ר) .ז ,בֵצֵע
 :עצַארּפ ;גרָאז ; רעמוק ;קיטייװ
 .וורענ :עקשטעג :עוטַאטס

 :עוטַאטס ;װרענ ,(םיִּבַצֲע 'ר) .ז ,בֶצֵע
 .עקשטעג

 ,המחלמ-ןוורענ ,םיִּבַצֲע תֶמָחְלִמ =

 -ּפעד :רעמוק :רעיױרט :טעמוא .ז ,בָצֹע
 -שטעג :קיטייוו :עילָאכנַאלעמ :עיסער

 .עוטַאטס :עק

 .רעטרעמוקרַאֿפ :רעקיטעמוא .ת ,בֵצֶע

 .סָאמ עגרַאק ,הָבֵצֲע ּהָּדִמ --

 .רערימרָאֿפסױא ;רעטלַאטשעג .ז ,בָצֵע

 רעטערט :ךיּפעט רעניילק .נ ,הָּבצִע
 עשירעטילימ :;(ךיש יד ןשיוווצּפָא)

 .עיצַאמרַאֿפ

 .(זיורדליוו) טסוק-סוקסור .נ ,תיִנֹוּבְצֲע

 .קיטייוו :טיײקירעיורט ;:טעמוא .ז ,ןֹובָּצִע

 -ּפעד :עילָאכנַאלעמ :טעמוא נ ,תּובָצֵע
 ,עיסער

 .ןריוורענרעד :ןגערפיוא ,י'פ ,ןֵּבְצַע

 -עד ןכַאמ ;טגערעגֿפױא ןכַאמ ןֵּבְצֶע =

 ,טריוורענ

 ןריוורענעד :ךיז ןגערֿפױא ,ןֵּבְצַעָתִה =

 .ךיז

 -זעוורענ ;טײקטגערעגֿפױא .נ ,תּונָּבצֲע

 .טעטיזעוורענ :טייק

 .רעזעוורענ :רעטגערעגֿפױא .ת ,יָנָּבְצַע
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 ,רעמוק :רעצ ;טעמוא :רעױרט .נ ,תָבָצַע

 .ןכַאמרַאֿפ .י'פ ,(הָצֲעַי ,הָצֵע) הֹצָע

 -ַאב ;ןצליהַאב !ןקיצלָאהרַאֿפ ,הֵצֵע --

 .ץלָאה טימ ןרעװ טקעד

 טצליהַאב :ןרעו טקיצלָאהרַאֿפ ,הֹצִע --
 .ץלָאה טימ ןרעו טקעדַאב : ןרעוו

 -לָאהרַאֿפ :ךיז ןקיצלָאהרַאֿפ ,הָצֵעְתִה --
 .ןרעװ טקיצ

 :קנַאדעג :ןַאלּפ :טַאר :הצע נ ,הָצֵע
 .טײקיצלָאה :ץליהעג :ץלָאה :לטרָאֿפ

 -לָאהַאבמוא ;רעזָאלטַאר ,תֹוצֵע דֵבֹוא --
 .רענעֿפ

 .רעבעגטַאר ,הָצֵע-ׁשיִא --

 .(ןקור ןוֿפ ןייב-סולש) לברַאווקע .ז ,ּהָצֵע

 -עמ :רעקירעיױרט :רעקיטעמוא .ת,בּוצָע

 ,רעשילָאכנַאל

 ,גנוטלַאטשעג :;גנורימרָאֿפ .ז ,בּוצֶע

 ,גנוצליהַאב ; גנוצלָאהרַאֿפ .ז ,יֹוצִע

 -נּוװ :רעקרַאטש :רעכַײרלָאצ .ת ,םּוצָע
 .רעטכַאמרַאֿפ :(רעלוּפָאּפ) רעכעלרעד

 -רַאטשרַאֿפ ; רקיע עמַאס :ןזעוו .ז ,םּוצֶע

 גנוכַאמרַאֿפ ;עיצַארטנעצנָאק :גנוק

 :טיטנַארַאג ;גנוקידעשטנַא :(ןגיוא)

 .גנורעכי זרַאֿפ

 -עּפ :עיסנעטערּפ ;גנורעדָאֿפ .נ ,הָמּוצֲע
 .עיציט -

 -עטלַאהעגּפָא :רענעטלַאהרַאֿפ .ת ,רּוצֲע
 :רעטרינרעטניא ;רעטריטסערַא :רענ
 -בָא :רענעטָאברַאֿפ :רעטעװעמַאהעג
 -רעה :רעטלַאהּפָא .ז+ .רעוויטקורטס

 .רעש

 -סיוא ;(רעכליהטימ) טנַאנָאסנָאק .ז ,רּוצֶע
 -רַאֿפ-ןגָאמ) עיצקורטסבָא : גנושטעווק
 ,(גנוטרַאה
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 .רעקיצלָאה .ת ,יַצֵע

 .רעיורט :טיײקטרעמוארַאּפ .נ והָביִצֲע

 -רירטנעצנָאק ;רעוויסנעטניא .ת ,םיִצֵע

 ,רעט

 ,גנוכַאמרַאֿפ .נ,הָמיצֲע

 .נ ,תּומיִצַע

 .טייקטרירט

 -נעצנָאק :טייקוויסנעטניא

 .ּפָאט-ןעמולב .ז ,ץיֵצָע

 ,רעטריטסערַא :רענעטלַאהרַאֿפ .ת,ריִצֵע

 -סיוא : גנוטלַאהרַאֿפ :טלַאהּפָא .נ ,הָריִצֲע
 ; גנושטעווק
 .עיצ

 . ןגער :שינעקורט ,םיִמָׁשְּנ תֵריִצֲע -
 .טלַאהּפָא

 -קורטסבָא ;טײקיבַײלטרַאה .נ ,תֹוריִצֲע
 ,עיצ

 ןזָאלעגּפָא ; ןַײז לױֿפ .ע"פ ,לֵצֲעַה (לצע)
 .ןַײז

 .ךיז ןזָאלּפָא :ןלױֿפ ךיז ,לֵצֵעְתִה --

 .רענעזָאלעגּפָא ;רעלױֿפ .ת ,לֵצָע

 ,(.טיל .טלַאלטימ ןיא) לקסומ .ז ,לֵצֶע

 .טײקלױֿפ :טײקנזָאלעגּפָא .נ ,הָלָצֵע

 ,טײקלױֿפ :טײקנזָאלעגּפָא .נ ,תֹולְצַע

 .(היח) ריטלױֿפ :קַאלױֿפ .ז ,ןֶלֶצַע

 דו שי

 .טייקשירעכירק ;טייק

 ;ןרעװ קרַאטש .ע"פ ,(םֵצֵעַי ,םֵצֶע) םֹצֶע
 ןכַאמרַאפ ;ךיז ןרעמ :ןרעװ קיטכעמ
 .(ןגיוא יד)

 .(ןגיוא יד) ךיז ןכַאמרַאֿפ ,םֵצֵעַה --

 / -קורטסבָא ;ןיטנַאטסערַא

 סֶלֶש - בע

 ןכערבעצ :ןגיוא יד ןכַאמרַאֿפ ,םֵצֵע --

 .רענייב ןעשזירגעצ ; רענייב

 ןכַאמרַאֿפ :ןרעמרַאֿפ ;ןקרַאטש ,םֵצֲֵעַה --

 .ןגיוא יד

 ןרעוװ קיטכעמ :ןרעװ קרַאטש םֵצָעָה - |

 ;ךיז ןעִימַאב ;ךיז ןקרַאטש ,םָצֵעְתִה --
 ;(ןגיוא) ךיז ןכַאמוצ :ךיז ןטסעמרַאֿפ
 .יװ טרַאה ןרעוװ :ןרעװ טרענײטשרַאֿפ
 ; .ךיז ןרימרָאֿפ ; ךיז ןטלַאטשעג ; ןייב

 ;ןייב ,(םיִמְצֲע ,תֹומְצֵע .ר) .נ"וז ,םָצָע
 :ץנַאטסבוס :ךַאז :רעּפרעק :ןועװ
 ,רקיע :ךוּת

 :הָמְצַע ,ֹומְצִצ :ְךַמְצצ ,ףֶמֶצֹע :יִמצִצ --

 ןײלַא ךיא .ן"םָמְצִע :ן"םֶכָמְצֹע !ּונֵמְצצ
 רימ :;ןײלַא יז ,ןײלַא רע :ןײלַא וד
 : .ןַײלַא יז ;ןײלַא ריא ;ןײלַא

 ןיא ;ןתמא רעד ןיא .פ"הת ,םָצֵעָּב -

 .ךעלטנגייא : ךוּת

 :ךעלנעזרעּפ רע ;ןײלַא רע ,ֹומָצֵעְּב --

 .ןײלַא םיא ןיא

 -רעּפ רע ,ןײלַא רע ,ודֹובָכְבּו ֹומְצֲעְּב --
 .ךעלנעז

 -טנַא ;ןײלַא ךיז רַאֿפ ,ּומָצֵע יֵנְּפִּב --

 .ןילַא ךיז ןגעק

 .ןײלַא םיא רַאֿפ ,ּומְּצֵעְל -

 ךַאז יד :ךיז-רַאֿפ-ןוא-ןַא ,ומְצַעלשְּ =
 ,רעדנוזַאב

 .וויטנַאטסבוס ,טרָאװכַאז ,םָצֲע-םֵׁש --

 .ןעמָאנ-ללּכ ,יִלְלַּכ םֶצֵע"םֵׁש --

 .ןעמָאנ-ךַאז ,יֵטְרִּפ םָצֵע-םֵׁש --

 "ורט ןיֿפ עיזיוו יד ,תֹומְצֵעָה ןֹוזֲח --
 לאקוחי ןוֿפ ןעזעג) רענייב 2

 ,(איכנ



 ףֹקֶע - תּוביקֲע

 -עגסיוא :טיײקטנעװקעסנָאק .נ ,תּוביִקַע

 .טײקנטלַאה

 .גנוטנעּפ ; גנודניב .נ ,הָדיִקַע

 ,גנוגייבסיוא ;גנומירקסיוא .נ ,הָמיִקֲע

 .גנומירקרַאֿפדזָאנ ,םָמֹח" ,ףַא תַמיִקֲע --

 .רעקימירַא :רעטקערידמוא .ת ;ףיִקָע

 -ַא :טקערידמוא ,ןיִפיִקַעַּב ,םיִּפיֵקֲעַּב -
 .םורַא ןוא םור

 ,גנואײגמורַא .נ ,הָפיִקֲע

 ןַא ןופ) ךָאטש :סיב-טֿפיג .נ ,הָציִקַע

 ...גרעביא ךיוא ןוא טקעזניא

 ;גנוסַײרסױא ; גנולצרָאװסױא .נ ,הָריִקֲע

 ַא ןיא ץַאלּפ ןייא ןוֿפ גנואייגרעביא

 ,ןטייווצ

 ןעמענרַאֿפ :ןרירטסעווקעס .ייפ ,לֵּקַע
 :ןעײרדרַאֿפ :ןעיירדסיוא :;םוטנגייא
 .ןעיירדעצ

 -ונרַאֿפ : ןרעװ טרירטסעווקעס ,לֹוּקִע --
 טיירדעגסיוא ;(םוטנגייא) ןרעו ןעמ
 .ןרעוו טײרדרַאֿפ :ןרעוו

 .ךיז ןעלקיוו :ךיז ןעיירד ,לֵּקַעְתִה --

 .רעקיסיֿפמורק .ת ;לֵּקִע

 ןוֿפ לַאֿפּפָא רַאֿפ שיוק .ז ,לֶקָע ,לֶקע
 -רעסַאװ :ןטריבליײא עטשטעווקעגסיוא
 .ףיש ַא ןוֿפ ךיוב ןיא רעקנַאט

 :רעטיירדעג :רעטַײרדעגסױא .ת ,לֵקְלַקֲע
 ,רעשלַאֿפ :רעטלקיװעג

 רעטײרדרַאֿפ :עניטנעּפרעס .נ ,הָּלִקְלִקֲע
 .טײקשלַאֿפ :טײקטײרדרַאֿפ ; געוו

 -עג :טײקיטרַאעניטנעּפרעס .נ ,תוּלִקְלַקֲע
 ,טייקטיירדעג :טייקטלקיוו

 -נעיירד ךיז :רעטײרדוַאֿפ .ת ,ןֹותָּלַקֲע
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 :טנירינַאל .ז .רעקיגַאזגיז ;רעקיד
 .גַאוגיז

 ;טקערידמוא ,ןותָּלִקֲע ּךֶרֶּד ,ןֹותָּלִקֲעַּב --
 ,קימורַא

 : ןעמירקסיוא .י'פ ,(םֹקֲעַי ;םֵקָע) םֹקָע
 .ןגייבסיוא ;ןעיירדסיוא

 -עגסיוא :ןרעװ טמורקעגסיוא ,םֵקָעַה --

 .ןרעוװ .ןגיובעגסיוא ;ןרעוװ טיירד

 -רַאֿפ :ןעיירדסיוא ; ןעמירקסיוא ,םָּקַע --
 .ןרעדנע :ןגיײברַאֿפ ;ןעיירד/

 ןגױברַאֿפ :ןרעװ טמורקעגסיוא ,םֹוּקָע --

 טשלעֿפעג :ןרעוו טײרדרַאֿפ :ןרעוו
 (! עא

 - .ןגייבסיוא :ןעײרדרַאֿפ ,םֵקֲעַה

 ןגייבסיוא ;ךיז ןעיירדסיוא ,םֵּקַעְתִה --

 .ךיז ןעלקיוו :ךיז

 .רעמורק :רעטיירדעגסיוא .ת ,םֹקָע

 לגיּפש רעמורק ,םֹקָע יִאְר --

 .לכש רעמֹורק ,םֹקָע לֶכֵׂש --
 :טייקטמורקעגסיוא .ז ,םֶקֹע

 .טייקטיירד

 -לגסיוא

 .עמַארגַאיד :(עיניל) עמורק .נ ,הָּמָקַע

 -סיוא ;טייקמורק ,תּומיִמְקַע ,תיִמּומְקַע

 -עגמוא ;טײקשלַאֿפ :טיײקטמורקעג
 .טייקיטכער

 -ָאקס ,טייקטמורקעגסיוא-ןקור .נ,תָמָמְקַע

 .סיזָאיל

 -לַאֿפ :רעטײרדרַאֿפ :רעמורק .ז ,ןֶָמָקַע
 .רענעבירטעגכרוד :רעיירד :רעש

 -נבירטעגכרוד :טײקשלַאֿפ .נ ,תּונָמְקַע

 .טייקשירעיירד :טייק

 .רעכעלמורק ;רעמורק .ת ,יִנָמְקַע

 :ןעמענמורַא  .י"פ ,(ףקֲעַי ,ףֵקָע) ףֹקָע |
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 ;ןיײגמורַא ;ןדַײמסיױא
 .ןשלעֿפ : ןעײרדרַאֿפ

 ; ןעיירדסיוא

 -ַא ןרעו :ןרעװ ןטימעגסיוא ,ףֵֶקָעה --
 .ןעגנַאגעגמור

 -וקרעטנוא ;ןעווערטיכרעביא ףֵקֲעַה --
 .ןצעמע ןעמ

 ןסַײב :ןכעטש .י"פ ,(ץקֲעַי ,ץֵקָע) ץֹקָע
 ךָאטש ַא :ןרילעכעטש ;(טֿפיג טימ)
 .טכורֿפ ןסַײרּפָא ;(.גרעביא) ןוט

 ןרעו ןסיבעג :ןרעװ ןכָאטשעג ,ץֵקָעַה --

 -יא) ךָאטש ַא ןעמוקַאב ;(טֿפיג טימ)

 .(טכורֿפ) ןרעוװ ןסירעגּפָא ;(.גרעב

 .ןרילעכעטש :ןסַײב : ןכעטש ,ץֵּקַע --

 ;ץיּפש ;(יח -ילעב ןוֿפ) עקלכעטש .ז ,ץֵקע
 :ךָאטש :;(עלעדייו) לגנעטש-טכורֿפ
 .גנורילעכעטש

 -תורהט ַא ןוֿפ ןעמָאנ ,ןיִצְקֹזע ,ןיִצְקַע --
 -ילעכעטש ,"ןיצקָע תכסמ , :אּתכסַמ
 .(.גרעביא) ןעגנור

 ןדניברַאֿפ ןוֿפ םעטסיס ,םיִצְקָע"רַּבְחַמ -
 -טעלב-לַאטעמ ךרוד ןסַאּפ-עיסימסנַארט

 -רַאֿפ ןרעװ סָאװ ןציּפש טימ ךעל
 ,ןסַאּפ יד ןיא ןגיוב

 . טימ) לקריצ-טסעמ .,םיצְקֲע"תַנּוחְמ --
 .(סמערָא עדייב ןיא ןציּפש

 .(ץנַאלֿפ) ּפָארטָאילעה .ז ,בֶרְקַעָה"ץִקע

 ,טײקטציּפשעגוצ :עטנעוּפ .נ ,ּהָצְקֶע

 .שינעסַײב-ףוג .ז ,ץיּוצְקִע

 .ג ,תּונָצְקַע
 ,םזַאקרַאס

 ;טײקיכעטש ;טײקיסַײב

 דנעווס לָאז סע ידּכ) ןסַײב .י"פ ,ץ'ַצְקַע
 .(ןעשז

 ;ןגָארטרעביא :ןקיטַײזַאב ; ןסַײרסױא
 .ןריסַאקס :ךיז ןבַײלקרעביא

 -סױרַא ;ןרעװ טלצרָאוװעגסױא ,רֵקָעַה --
 :ןרעװ טרעטַײװרעד :ןרעוװ ןסירעג
 .ןרעוו טרעטשעצ

 -עטס ;ןרירטסַאק ;ןעלצרָאװסױא ,רֵּקַע --
 -לקסומ יד ןדַײנשרעטנוא ;:ןריזיליר
 יח-ילעב ןוֿפ סיֿפ יד ַײב רעדנעב
 -ּפָא :סעטיּפָאק יד ןעמענּפָארַא רעדָא
 ןוֿפ ּפָאק םעד ןטעלּפוצ רעדָא ןלַײֿפ
 .לגָאנ רעדָא ףיורש ַא

 -טסַאק :ןרעוװ טריזילירעטס ,רֹוּקִע --
 .ןרעו טריר

 .ןריזילירעטס ;ןרירטסַאק ,רֵקֲעַה --

 ןַײז וצ קיאעֿפמוא ןרעװ ,רָּקַעְתִה --
 .רַאבטכורֿפ

 :ןרעּפכורֿפַאב וצ רעקיאעֿפמוא .ז ,רֶקָע

 .רעזָאלטכורֿפ

 טרעּפכורֿפַאב עקיאעֿפמוא .נ ,הָרְקִע --

 .עזָאלטכורֿפ ;ןרעװ וצ

 -סָאבעלַאב : ױרֿפ-זױה ,תִיַּבַה-תַרְקֲע --
 .עט

 טשיג טסיש סָאװ לױק ,רֶקָע רּוּדַּכ -

 .ןָארטַאּפ ןוֿפ סױרַא

 .סקּוװכָאנ .ז ,רֶקֲע

 :ךַאזטּפױה (.גרעביא) ;לצרָאװ .ז ,רָּקִע
 -גירּפ :טלַאהניא :ןרעק :עזַאב ;דוסי

 .עמגָאד :ּפיצ

 רעד ןוֿפ תודוסי 13 יד ,םיִרָּקִע גיי --

 ,הנומא רעשידַיי

 .ךעלכעזטּפױה ,רָּקִעְּב --

 רעד ןוֿפ ןועװ ןיא ,רָכָּד לֶׁש ֹורְקִעְּב -
 .ךַאז

 ,טשינ טולָאסבַא ,("אל) רֶּקִע לָּכ -- | :ןעלצרָאװסױא .י"פ ,(רֹקֲעַי ,רֵקָע) רֹקָע
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 .קיטכיר זיא סָאד ןוא ,רָּקִע ןֵכְו --

 גנואירבסיוא-ןעלצרָאװ ,ןיִרָּקִע סֹוּכ --
 ,(.טלַא ןיא) טֿפַאשרעגנַאװש ןגעק

 -נירּפ :טָאג ןענעקײלרַאֿפ ,רָקִעָּב רֹפָּכ --
 א ןּפיצ

 -וצ) םוטּפירקס טסָאּפ ,יִּתְחַכְׁש רֵּקִע --
 .(ווירב ַא ןוֿפ ףוס םוצ טֿפירש

 ;דוסי :עזַאב ;לצרָאװ ;רקיע .ז ,אָרְקֶע
 ,ּפיצנירּפ

 -רָאּפ ןוֿפ ;סיואטנורג ןוֿפ ,אָרְקִעֵמ --
 .ןָא בײהנָא ןוֿפ :סיוא

 -רָאקס :(רעקיכירק) ןָאיּפרָאקס .ז ,בֶרֶקֲע
 רישכַמ :(עיצַאלעטסנַאק-ןרעטש) ןָאיּפ
 :ןָאיּפרָאקס ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא
 .ןקָאה

 -ןטרָאג) עקיטָאמ עקידרענייצ .ז ,ןֹוּבַרְקַע
 ,(רישכמ

 -עלַאג) ןיּפש עקינָאיּפרָאקס .נ ,תֹוּבַרְקַע
 .(סעדָא

 ןיא טנָאמרעד ץנַאלֿפרָאד .ז ,ןְּבַרְקַע
 .הנשִמ רעד

 :ױרֿפ עזָאלרעּפכורֿפ :הרקע :נ הָרְקַע
 .זָאלרעדניק

 .ץעזעג :עזַאב :ּפיצנירּפ .ז ,ןֹורָּקִע

 .ת ויָנֹורְקֶע
 .רעק

 .טײקשילעיּפיצנירּפ .נ ,תֹּייַנֹורְקֶע

 .לעיּפיצנירּפ .פ"הת ,תיִנֹורְקֶע

 ,טײקיזָאלטכורֿפ .נ ,תֹורָקַע

 -ידתודוסי :;רעלעיּפיצנירּפ

 ,רעקידרקיע :רעכעלכעזטּפױה .ת ,יָרָקִע

 ' .עטסָאבעלַאב :ױרֿפזױה .נ ,תִיַּבַת-תֶרֶקֲע

 ;ןעיירדסיוא .י'פ ,(ׁשקֶעַי ,ׁשֵקָע) ׁשֹקֶע
 .ןעמירקסיוא
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 טלקיװרַאֿפ ;ןרעוו טײרדרַאֿפ ,ׁשֵקָעַה --
 .ןרעוו טשלעֿפרַאֿפ ;ןרעװ

 .ןעײרדרַאֿפ :ןעמירקסיוא ,ׁשֵּקַע --

 "קערַאֿפ :ךיז ןרַאּפשנַײא .ׁשֵּקַעְתַה --
 .ךיז ןענש

 ;רעטײרדרַאֿפ .ת ץׁשֵּקִע

 .רעטרַאּפשעגנַײא ;ןשקצ

 ;רעקיגַאזגיז

 :טכערמוא :טײקטײרדרַאֿפ .נ ,תּוׁשָקָע
 .תונשקע ; טײקטרַאּפשעגנַײא

 -עסיברַאֿפ :רעטרַאּפשעגנַײא .ת ,ןֶׁשקַע

 .רענ

 -רַאֹפ ;טײקטרַאּפשעגנַײא .ג ,תּונָׁשְקַע

 ,טייקטנשקע

 ,רעטנשקערַאֿפ .ת',יָנְׁשְקַע

 ירּוע עז .רעטקעװעגֿפױא .ע"פ ,רֶע

 :רעקידעבעל ;רעקנילֿפ ;רעכַאװ .ת ,רֶע

 .רעמַאוכַאװ

 .(סקיוועג) רעברָאל :אנוש ;דנַײֿפ .ז ,רֶע

 יטײקילַײװטַײצ :טײקילעֿפוצ .ז ,יֹאֵרֲע
 .קילַײװטַײצ ;קילעֿפוצ .פ"הת

 ,.רעקילַײװטײַײצ ;רעקילעֿפוצ .ת ,יִאְרַע

 .טײקילַײװטַײצ ;טײקילעֿפוצ .נ ,תֹויִאְרַע

 -עװ טנוװָא .ע"פ ,(בֹרֲעַי ,בֵרֶע) בֹרֶע (א)
 :ןרעוו טלקנוטרַאֿפ :ןרעװ לקנוט :ןר
 :ןעלדנַאה ;ןצעזרַאֿפ ,י"פ .ןריטנַארַאג
 .ןעלדנַאהרעטנוא

 .ןגָאװ ,ֹוּבִל תֶא בֹרֶע --

 .ןרעװ טריטנַארַאג ,בֶרֶעַה --

 ןכַאמ ; ןשימנעמַאזוצ ; ןשימסיוא ,בֶרֵע --

 ,בורָצ ןַא

 ןעמ ,הָחְמִׂשְּב הָחמִׂש ןיִברַעְמ ןיִא -
 .תוחמׂש ייווצ ןעמַאזוצ טשינ טשימ
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 -ַץַאב :ןרעװ טשימעגנעמַאזוצ ,בֹורע --
 .ןרעוו טבור

 ףיוא ךיז ןענענ :טנוװָא ןכַאמ ,בֵרֲעַה --
 .טנװֶא ןיא סעּפע ןוט ;ברעמ

 ןזיב ןגרָאמירֿפ ןוֿפ ,בֵרֲעַהְו םַּכְׁשַה -
 .סַײררעביא ןָא ,רדסּכ ;טנװָא

 ,גנַאגרַאֿפ-ןוז ,ׁשֶמָׁש בֵרֲעַה --

 ;ךיז ןשימסיוא ;ךיז ןטעוועג ,בֵרֶעְתִה --

 ןיא) ךיז ןשימנַײרַא :ךיז ןרילימיסַא
 .(קסע סנצעמע

 -עגנָא ןַײז .ע"פ ,(בֵרֶעַי ,בֵרֶע) בֹרֵע (ב)
 ןַײז :ךעלביל ןַײז : ןרעג ןַײז :םענ
 .קַאמשעג

 .ןכַאמ 6 ;םענעגנָא ןכַאמ א -

 ;ךיז ןשימסיוא ;ךיז ןטעוװ ,בֵרֲעְתִה --

 .ךיז ןשימנַײרַא ;ךיז ןרילימיסַא

 :רעכעלטרָאװטנַארַאֿפ :טנַארישז .ת ,בֶרֶע
 .רעקַאמשעג :רעקידנריטנַארַאג

 סע ןכלעוו ףיוא טנַארישז ,ןֶלָּבַק-בֶרֶע --
 ןלָאצ וצ תובייחתה עטקעריד יד טגיל
 הָוֹול םוצ ךיז ןדנעוו וצ ןָא ֿבוח םעד

 רעשינבר רעד ןיא) ןלָאצַאב לָאז רע

 .(.טיל

 ;גנורעַײֿפ ;(רַאֿפ) ברע ;טנװָא .ז ,בֶרֶע
 .גנוטלַאטשנַארַאֿפ

 .טנוָא ןדעי ,בֶרֶעָּבבֶרֶעְב ,בֶרֶע בֶרֶע -
 .טנווָאניא טנַײה ,בֶרֵעָה --

 -עשטעוו ;טױרבטנװָא ,בֶרֶע-תַחּורֲא -

 .טייצלָאמ- טכַאנ :ער

 ,טַײצטנוװָא ,בֶרֶע יֵתֹוּתִעְל --
 .גנורעמעד ,םִיַּבְרַעָה"ןיַּב

 ןשטנעמ ןוֿפ שימסיוא ;שימעג .ז ,בֶרֵע

 ןורהע = ברע

 ןיא םעדָאֿפרעװק :רעדנַאנַײאנשיװצ
 .טיירב רעד ןיא :טיירב :בעװעג

 .גנושימעצ :ןֹומַה :סבעלּפ ,בֵר"בֶרֵע --

 ;טיירב ןוא גנעל רעד ןיא ,בֶרֵעְו יִתְׁש --
 .רעהַא ןוא ןיהַא

 רעהרַאֿפ-ץַײרק ,בֶרֵעְו"יִתְׁש תַריֵקֲח -
 .ןשרָאֿפסיוא םַײב

 עטרעֿפ יד) תויח-ביור ןוֿפ שימעג .ז,בֹרֶע
 .(םירצמ ןוֿפ הּכמ

 .רעכעלטרָאװטנַארַאֿפ : טנַארישז .ז ,אָּבְרַע

 .י"פ ,בֵּבְרַע
 .ןשימנעמַאז

 -וצ ;ןשימעצ ;ןשימסיוא

 טשימעצ :ןרעװ טשימעגסיוא ,בֹוּבְרִע -

 .ןרעוו טשימעגנעמַאזוצ :ןרעו

 -סיוא :;ךיז ןשימנעמַאזוצ ,בָּבְרַעְתִה --
 .ךיז ןשימ

 .רבדַּמ :ּפעטס ,(תֹובְרֲע 'ר) נ ,הָבָרֲע (א)

 .למיה רעטעביז ;סנקלָאװ ,תובָרֵע --

 ,(תֹובְרֲע ,םיִבָרֲע ר) .נ ,הָבָרֲע (ב)
 .עברעוו

 .גנוּפַאלק-תונעשוה ,הָבָרֲע טּוּבִח --

 ;לֿפיש-רעטלומ :ןקעב :רעטלומ .נ ,הָבָרֲע
 .עכעלטרָאװטנַארַאֿפ ; ןיטנַארישז

 .עיטנַארַאג .נ ,הָּבָרֲע

 -נעמַאזוצ :שימעג :שימסיוא .ז ,בֹוּבְרֶע

 .שימ

 .גנונדרָאמוא ;שינעשימעצ .נ ,הָיְבּוַּבְרִע

 ןוֿפ) גנושימ :שימנעמַאזוצ ז ,לֹוּבְרִע
 -לבריוו :(רעסַאװ ןוא דמַאז ,טנעמעצ

 .גנוכַאמ

 .ןוּכשַמ :עיצױק .ז ,ןֹובָרֵע

 רעטצנערגַאב טימ ,לָּבְנִמ ןֹובְרעְּב -



 בּורֵע - תּובְוֲע

 -עג-עיצקַא ןיא) טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ

 ,(ןטֿפַאשלעז

 -טרָאװטנַארַאֿפ :עיטנַארַאג .נ ,תֹובְרַע

 :טייקסיז :טייקכעלמענעגנָא :טייקכעל
 .טייקטמצטַאב

 .רעשיבַארַא .ת .רעבַארַא .ז ,יֵבְרַע ייָבְרֲע

 .ךַארּפש עשיבַארַא .נ ,תיֵבְרַע ,תיִבָרֲע

 .טנוװָא ;(בירעמ) הליֿפת-טנװָא .נ ,תיִבְרַע

 .ָארק ַא ןוֿפ רעגייטש ןֿפױא .פ"הת ,תיִבָרֶע

 ןוא דמַאז ,טנעמעצ) ןשימ .ייפ ,לֵּבְרַע
 ַא ןכַאמ :(ןָאטעב ןֿפַאש וצ רעסַאװ

 .גנושימעצ ןֿפורסױרַא ;לבריוו

 טנעמעצ) ןרעוו טשימעגסיוא ,לֹוּבְרֶע --
 :ןרעװ טשימעצ :(ןָאטעב ןכַאמ וצ
 .ןרעוו טלבריוועצ

 -רעדנַאנוֿפ :ךיז ןשימסיוא ,לֵּבְרַעְתֶה =

 .ןרעװ טשימעצ :ךיז ןשימ

 -עק :(ןישַאמ) רעשימ-טנעמעצ .ז ,לָּבְרַע
 .םערוטש-לבריוו ;לבריוו ;בורגלס

 .ןָאטעב ןכַאמ ןיא ןַאמכַאֿפ .ז ,ןָלֵּבְרַע

 .לבריוו ;בורגלסעק .נ ,תֶלֹּבְרַע

 :ןומה :סבעלּפ .ז(בֵר"בֶרֶע) בֵרבְרֶע
 ,גנושימעצ

 -ָאלעגנָא-ןסַאג :רעשינומה .ת ,יִבָרְברַע

 .רענעֿפ

 -ַאב :ןטסולג .ע"פ ,(גֹרֲעַי ,גֵרֶע) גֹרֶע
 -ַײב ןכַאמ .י"פ .ןרעו טקָאלעג :ןרעג
 ,(ןטרָאג ןיא) ןט

 ןיא) ןטַײב ףיוא ןרעװ טלייטעג ,גֵרָעֵה --
 .(ןטרָאג

 -ףצכעל ;שינעטסולג ;רעגאב .נ ,הָּגְרֶע
 .שינ

 ,גנוצלַאװ .ז ,לּוּנְרֶע
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 -עטסולג :;רעגַאב ;שינעקנעב .ז ,ןוגָרֵע

 .שינעצכעל :שינ

 .(לַאטעמו ןצלַאװסיױא .י"פ ;לֵּגְרַע

 .ןרעװ טצלַאװעגסױא .לֹוּגְרֶע --

 יעלטֿפַאשקנעב :רעקידנטסולג .ת יֵנָּגְרֶע

 .רעכ

 .ןבַײרטרַאֿפ .י"פ ,(דֹרֲעַי ,דֵרָע) דֹרָע

 .ןדָאב ןרעקַאעצ ףיט ,דָרֵע --

 .שָאלַאק ,(םִיַלְרְרַע זיז) .ז ,לֶּדְרַע

 :ךיז ןקעדּפָא .ע"פ ,(הָרֲעַי ,הָרָע) הֹרָע
 ,ךיז ןטעקַאנטנַא

 -רעד :ךיז ןקעלּפטנַא ,(הָרֲעַנ) הָרָעָה --
 .ןענַײש

 :ןטעקַאנטנַא :ןקעדּפָא ,(הָרֵע) הָרָע --
 -סנַארט ןכַאמ :ןסיגסיוא ; ןקידיילסיוא
 -רַאֿפ :ןטכינרַאֿפ ;ןרעטשעצ :עיזוֿפ

 .ןטֿפעהַאב ; ןדניב

 -ַאב :ןרעוו ןדניברַאֿפ ,(הָועְמ) הֹרֹע --

 -ןעלצרָאװרַאֿפ :ןריזַאב :ןרעװ ןטֿפָאה

 ןבָאה ;ןטעקַאנטנַא :ןקעדּפָא ,הָרֲעַה --
 .גנואיצַאב עכעלטכעלשעג

 ךיז ןלעטשסיוא ,וׁשְפַנ תֶוּמַל הָרֲעַה --
 .רַאֿפעג-טיױט ףיוא

 ןעלצרָאוװרַאֿפ ;ךיז ןקעדּפָא ,הֵרָעָתִה --

 ןטֿפעהַאב :ךעלטכעלשעג ןכעל :ךיז
 .ךיז ןעלצרָאװרַאֿפ ;ךיז ןדניברַאֿפ : ךיז

 -עצ ;שימנעמַאזוצ :שימסיוא .,ז ,בֹורֲע

 ,ֿבורע ;גנונדרָאמוא ;גנושימ

 ,בורע-ןסַאג ,תֹורֵצֲח בּורֲע --

 ןביולרעד וצ ןוקִּת ,ןיִליׁשָבַּת בּורֵע --
 -םוי ַא ןיא תבש ףיוא ןקַאב ןוא ןכָאק
 ,תבש-ֿברע סױא-טלַאֿפ סָאװ גָאט-בוט

 ןביױלרעד וצ ןוקִּת ,םיִמּוחְּת בּורָע --

 האנט
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 ייווצ םוחּת ןֿפױא ןגײלקעװַא ךרוד
 .תודועס

 -נע טלדנַאהַאב סָאװ אּתכסַמ ,ןיֵּבּורֲע --
 .םיִבֹוָבְע ןוֿפ םיני

 .(ןטרָאג) רעטלייטעצ-ןטַײב ןיא .ת ,גּורָע

 -ימרַאֿפ-ןטײב ;גנוכַאמ-ןטַײב .ז ,נּורע
 יז - טא --

 ,גנור

 ,טַײב .נ ,הָנֹורֲע

 .טַײב רעניילק .נ ,תיִנּורֲע

 .לזייא רעדליוו 1 ,דֹורָע

 -עג :טײקטעקַאנ ,(תֹויִרֲע 'ר) .נ ,הָוְרֶע
 :טײקנסַאלעגסױא ; רעדילג-טכעלש
 .דנַאש-טולב :דנַאש

 עטקיטסעֿפַאב טשינ ,ץֶרָאָה תַוְרֲע --
 ,םיחטשדנַאל

 -סואימ :טײקיטֿפַאהלקע ,רָבָּד תַוְרֶע --
 .טײקיטֿפַאהדנַאש ; רעלעֿפ ;טיײק

 ,רעלעֿפ-טכעלשעג ,הָוְרֲעירַבָּד --

 ,דנַאש-טולב ,תֹויָרֲע יּוּלִנ =

 ,גנוסיגרעביא .ז ,יֹורֲע

 .עיזוֿפסנַארט-טולב ,םֶּדייּורֲע --

 ;רעטריגַאדער :רעטנדרָאעג .ת ְךֹורָע
 .צַאב :(שיט) רעטקעדעג : רעטיירגעגוצ
 .ןָאקיסקעל :ךוברעטרעוו רַאֿפ

 ןוֿפ רֿפס רערעלוּפָאּפ ,'ַּךּורע ןֶחְלָׁש , -
 .ָארַאק ףסוי ןוֿפ תוכלה

 .רעטעקַאנ .ת ,םֹורָע

 .גנוגײלנָא-ןסיוטש ;גנוֿפױהנָא .ז ,םּורָע

 -עגכרוד ;רעטֿפיבעג :רערטיכ .ת ,םֹורָע
 ,טנַאגירטניא :רענעבירט

 -ומש רעשיטנַאגירטניא ,םיִמּורֲע ןֹוׁשְל -
 .סע

 ןֹויְרִע -- בּורָע

 .םיֹוב-רעווָאלעי .ז ,רֵעֹורֲע

 .רעטּפעקעג .ת ,ףּורָע

 ;סולֿפ-גרַאב :טלַאּפש-גרַאב .ז ,ץּורָע
 .רעגעלעג-ךַײט

 -עט :טײקקנילֿפ :טײקרַאבליֿפ .נ ,תֹורָע
 ;טײקידװעריר :טעטילַאטיװ ; טייקיט
 .טייקידעבעל ;טײקמַאזכַאװ

 .גנוטעקַאנטנַא ;גנוקעדּפָא .ז ,לּומְרֶע

 -טעקַאנ :טײקטקעדעגּפָא .נ ,תּואְליִמְרַע
 .טייק

 .רעטקַארטסבַא :רעטעקַאנ .ת ,יאֵליִטְרַע

 ,תוִיִאְליִטְרַע תֹומְׁשִנ -
 .תומשנ עקידנשזד

 -נָאלבמורַא

 :ןטעקַאנטנַא :ןקעלּפטנַא .י'פ ,לָטְרַע
 .ןקעדּפָא :ןזױלבטנַא

 טזױלבטנַא :ןרעװ טקעדעגּפָא ,לֵטְרֶע --
 .ןרעוו

 ןזױלגטנַא :ךיז ןקעדּפָא ,לֵטְרַעְתֶה =
 .ךיז ןטעקַאנטנַא : ךיז

 ,(עציטנָאעל) טיורקמוא .נ ,תיִנָטְרַע

 .רעסעמ-רעקַא םַײב קָאלב-ןבענ .ז ,יִרֲע

 .טײקילַײװטַײצ :טײקילעֿפוצ .ז ,יֵרֵע
 .קילַײװטַײצ ;קילעֿפוצ .פ"הת

 .ג ,הָביִרֲע
 ,טנווָא

 ןוֿפ גנולַאפוצ :גנורעמעד

 -רעטלומ :ןקעב :רעטלומ .נ ,הָביֵרֲע
 .ןיטנַארישז ;לֿפיש

 -סולג :גנוצכעל :שינעקנעב .נ ּהָניִרֲע
 .גנורַאג :גנוט

 .טעקַאנ .פ"הת .טײקטעקַאנ ינ ,הָיְרֶע
 עכעלטסניק ;סולֿפסױא-ןעמיוז .נ ,הָיַרֲע

 ,גנורעּפכורֿפַאב

 .טײקטעקַאנ .ז ,ןֹויְרַע



 ףהי -- הוי

 ,הָוְרָע עז ,דנַאש-טולב .ר"נ ,תֹויְרֲע

 ;גנונדרָאנַײא ;גנוטכירנַײא .נ ,הָכיֵרֲע
 יגנוריגַאדער ;גנורעגלעוו-גייט :גנוקעד

 .רוטַאקָאװדַא ,ןיִּד-תַכיִרע =

 .עיצקיד עטוג ,םִיַתָּפְׂש-תַכיִרֲע --

 .רעטכַאּפ :רַאדנערַא :ענַאטלַא .ז ,סיִרָע

 -ייד ;רעטלומ ;גייט :עלעגיװ .נ ,הָסיִרֲע
 .עשז

 .עלעגיוו ןיילק .נ ,תָנֹוסיִרֲע

 .ערַאמכ :ןקלָאװ ,(םיִפיֵרֲע 'ר) .ז ףיִרָע

 ;גנוכערבעצ-ןקַאנ ;גנוּפעק .נ ,הָפיִרֲע

 -ָארט :גנוריניטָאליג :גנוכערבעצ-קינעג
 ,גנופירט ;גנוּפ

 .רעמַאזיורג : ןַאריט :טָאּפסעד .ז ,ץייֵרָע

 -יורג :ײנַאריט : םזיטָאּפסעד .נ ,תּוציִרֲע
 .טײקמַאז

 .רעטרעזעד .,ת ,קיִרֵע

 .עיצרעזעד .נ ,הָקיִרֲע

 .יירעטרעזעד :עיצרעזעד .נ ,תּוקיִרֲע

 .גנורעטשעצ .נ ,הָריִרֲע

 -יזָאלרעדניק :טײקמַאזנייא .נ ,תֹוריִרַע
 ,טייק

 .רעזָאלרעדניק ; רעמַאזנייא .ת ,יְריִרֲע

 -נַײא :ןענדרָא .י"פ ,(ךֹרֲעַי ,ְּךֵרֶע) ְךֹרָע

 -רַאֿפ ;ןריזינַאגרָא ; ןטיירגוצ ; ןטכיר

 -לעוו :ןקעד :ןלעטשנעמַאזוצ : ןסַאֿפ

 ןכילגרַאֿפ .ע"פ ,ןריגַאדער :גייט ןרעג

 .ךיז ןטיירגוצ ; ןרעוו

 -סגירק ןיא ןלעטשסיוא ,הָמָחְלִמ נא =
 ,המחלמ ןריֿפ ;עיצַאמרָאֿפ

 .שיט םוצ ןטיירג ,ןֶחְלֶׁש ְךֹרֶע --
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 .רוּעִש א ןָא ,ךֹרֲע ןיִאְל -- |
 טצַאשעגּפָא ;ןרעװ טנדרָאעג ;ְךֵרָעַה --

 טיירגעגוצ :ןרעו טצעשעג :ןרעװ
 -ער :ןרעװ טלעטשעגנעמַאזוצ :ןרעוו
 .ןרעוו טריגַאד

 .ןצַאשּפָא ; ןצַאש ,ְּךֵרֲעַה --

 טצַאשעגּפָא :ןרעװ טצעשעג ְךֶרֵעָה --

 .ןרעוו

 :טסעמסיוא :טרעװ ,(םיִכָרֲע 'ר) .ז ;ְּךֶרֶע
 -סיוא ;טַײדַאב ;גנונדרָא ;טייקיטכיו
 .שינטלעהרַאֿפ : ףירגַאב ;קורד

 .םורַא :רעקיניײװ-רעמ ,ְךֶרֵעָל ,ְּךֶרֵעָּב --

 .רעקינייװ-רעמ .,ְךָּכְרֲעְּב --

 .קיסעמשינטלעהרַאֿפ ,ְךֶרֵע יִּפְל --

 .רעלוֿפטרעװ ,ְּךֶרֶע-לֲעַּב =

 .רעזָאלטרעװ ,ְךֶרֵע"רֵסֲח --

 ,רעקיטרעװכַײלג ,ְךֶרֵע"הֵוֶׁש --

 :טעלּפמָאק-סגנודײלקַאב ,םיִדָנִּב ְּךֶרֵע --

 ,רוטינרַאג

 .זיוורעס ,םיִלֵּכ ְךֶרֵע --

 וצ ךעלנע ;ןכַײלג סנַײז יװ ,ֹּכְרֲעַּכ --

 ,םיא

 -טֿפַאשנגייא ,יֹּוּוַׁשַה- ,ןֹויְמִּדַה ְּךֶרֵע --

 שינטלעהרַאֿפ עכַײלג :;שינטלעהרַאֿפ

 .(קיטַאמַארג ןיא)

 ,וויטַאלרעּפוס ,הָנָלְפַהַה ְּךֶרֶע --
 .הגרדמ ערעכעה ,ןֹורְתִּיַה ְּךֶרֵע --

 .טרעװ-סגנורַאנ ,יִנֹוזְמ ְּךֶרֵע --

 .טרעו רעטולָאסבַא ,טֶלֶחַמ ְּךֶרֶע --
 .(.טַאמ) ַײרד ןוֿפ לגער ׁשלְׁשְמ ְךֶרֶע --

 .טרעוורעמ ,ףֶדֹוע ְּךְרֶע -- | ."וצ ךַײלגרַאֿפ ןייק ָאטשינורָל ְּךֹרֲע ןיִא --
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 -יצַאגילבָא ,ְּךֶרֵע יִרְמִׁש ,ְּךֶרֵע תֹורָיְנ -
 .סצ

 :גנורעדנע-ןטרעו  ,(ן)םיִכְרֲעיּוּגׁש -
 ,גנוצַאשרעביא-ןטרעוו

 .ץנַאטסניא-טכירעג .נ ,הָאָּכְרַע

 .(עימעכ ןיא) רעקיטרעוו .ת ,יִּכְרֶע

 -עג-סגנוריגער ,(תֹואָּכְרַע 'ר) .נ ייֵּכְרַע

 .טמַא רעלאירַאטָאנ ;טכיר

 .(עימעכ ןיא) טייקיטרעוװ .נ ,תֹייַּכְרֶע

 .ךיז ןרעטנָאלּפרַאֿפ .ייפולַּכְרַעְתִה (לָּכְרַע)

 טשינ ןלעטשטסֿפ .י"פ ,(לֹרֲעַי ,לֵרֶע) לֹרָע
 ןטצנַאלֿפעג ןזָאלרעביא ;טיײקנטינשַאב
 טשינ טימ רָאי ַײרד עטשרע יד םיוב
 ןסע טשינ ןוא ןגַײװצ ענעטינשַאב
 ,ןטכורֿפ ענַײז

 טשינ ַא יװ ןרעװ טכַארטַאב ,לֵרָעַה --
 ןסע וצ ןרעוו ןטָאברַאֿפ :רענעטינשַאב
 טצעזרַאֿפ ןכָאנ רָאי ַײרד תוריּפ ענַײז

 -יא) ןרעװ טלטַײהרַאֿפ :(םיוב) ןרעוו

 .ןרעוו טמסרַאֿפ ;(.גרעב

 ;ןרעװ טֿפַײטשרַאֿפ ,לֵרֶעְתֶה --
 ;ןרעװ טּפָאטש
 ,לטַײה

 -רַאֿפ

 ַא טימ ךיז ןקעדַאב

 עשיטסַאקרַאס :רעטלמעג טשינ .ת ,לֶרֶע

 רַאֿפ .צַאב ;דַיי-טשינ ַא רַאֿפ .צַאב

 רָאי ַײרד עטשרע יד ןיא סָאװ םיוב

 .ןרָאװעג ןטינשַאב טשינ רע זיא

 .רעטרַאה-ץרַאה ,בָל"לֶרֵע ,בֵל-לֵרֲע --

 ,רעלמַאטש ,םִיַתַפְׂש-לַרַע --
 -שעג ןכעלנעמ ןרעביא לטַײה .נ,הָלְרָע

 ןיא) טכורֿפ ענעטָאברַאֿפ :דילג-טכעל

 -רַאֿפ-םיוב ךָאנ רָאי ַײרד עטשרע יד

 הנשִמ ןיא אּתכסמ ןוֿפ ןעמָאנ :(גנוצעז

 ,טכורֿפ ענעטָאברַאֿפ ןגעוו דומלת ןוא

 .טײקטרַאה-ץרַאה ,ּבֵל-תַלְרֶע 1

 ב ,תיִלְרֲע ,הֶלֵרֲע

 .(ןושל-סקלָאֿפ ןיא)
 יױרֿפ עשידִיי-טשינ

 .טײקשַיױג .נ ,תֹולָר וע

 .י"פ ,(םֹרֲעַי ,םֵרָע) םֹרָע
 :גיוטס ַא ןיא
 .עטרעטס

 ןעלמַאזֿפיונוצ

 ַא ןיא :שמעננעמַאזוצ

 .ןזױלבטנַא ;טעקַאנ ןוטסיוא ,םֵרָע --

 ,םֵרָעַה --
 ; גיוטס

 ןעלדנַאה :ןעווערטיכרעביא ,םִרֲעַה --

 ןַײגמורַא :ןרעװ גולק :ןבירטעגכרוד
 .ןרַאנּפָא :ץעזעג

 ַא ןיא ןרעװ טלמַאזעגֿפױא
 .ךיז ןעמעננעמַאזוצ

 -טנַא :טעקַאנ ןוטסיוא ךיז ,םֶרָעְּתִה --
 !ךיז ןזיולב

 .רעטזױלבטנַא : רעטעקַאנ .ת ,םֹרֵע

 -ועביא :טייקערטיכ .נ,הָמֶרָע .ז ,םֶרֹע
 ;טיײקטציּפשעגרעביא } ;טייקטלגילקעג
 .טֿפַאשגולק

 .ןֿפױה :עטרעטס ;גיוטס .נוהָמֵרֲע

 .רעקנירטיכ .ת ,יִמּומְרַע

 -נבירטעגכרוד .נ ,תיִמּומְרַע ,תֹוּיִמּומְרַע

 -טלגילקעגרעביא :טייקערטיכ :טייק
 .טייק

 ,ןַאטשַאק : םיוב-ןַאטשַאק .נ ןֹומְרֵע

 רעקיברַאֿפ-ןַאטשַאק .ת ,יָנֹומְרַע

 .ןטעינַאטסַאק .ר"נ ,תֹויָנֹומְרַע

 .(דעמ) עטַאטסָארּפ .נ ,תיִנֹומְרַע

 .טייקערטיכ :טײקטעקַאנ .נ ,תֹומיִמְרַע

 :טײקרַאבליֿפ :טײקמַאזכַאװ .נ ,תֹונְרֲע
 .טײקמַאזקרעמֿפױא

 -ֿפױא :רעקנילֿפ ;רעמַאזכַאװ .ת ,יִנָרֵע
 .רעמַאזקרעמ



 ץֹרֶע - סֹרָע

 ןענעלרעטנוא .י"פ ,(םִרֶעַי ,םֵרָע) סרֵע
 .גייט ןטענקנעמַאזוצ :ןצנַאלֿפנַײװ

 -נַײװ) ןרעוו טנעלעגרעטנוא ,סֹורֹע --
 ןרעװ ןטענקעגנעמַאװצ :(ןצנַאלֿפ
 .(גייט)

 .ךיז ןטענקנעמַאזוצ ,סֵרֶעְתַה --

 .לטעבגנעה :קַאמַאה .ז ,לֶסְרַע

 -גייא ףיוא) סיֿפ יד ןגײלרַאֿפ .י"פ ,לֵסְרַע
 .יטעבגנעה ַא ףיוא ןעדיוה :(רעדנַא

 -נָאלּפ :ךיז ולא ,לֵסְרַעְתִה --
 ךיז ןעדיוה ;ךיז ןרעט

 .ןּפיורג עטשימעג ןוֿפ זַײּפש .ז,ןְסְרֶע

 -ער :הנעט-ןגעק :עיצַאלעּפַא .ז ,רִועְרֶע
 -נוא ;גנורעטשעצ :גנולסיירטעצ :סרוק
 .גנוקנעווש-זדלַאה ; גנובָארגרעט

 :ןבָארגרעטנוא ; ןעלסיירטעצ .י'פ ,רֶעְרַע
 ;סרוקער ןבעגנָא ; ןרילעּפַא :ןרעטשעצ
 ןַײז-דיּפסמ :ןגָאלק

 -רעטנוא :ןרעוװ טלסיירטעצ ,רֹועְרֶע --
 :ןרעװ טרעטשעצ :ןרעװ  ןבָארגעג
 .ןרעו טרינָאיטסעװק

 -ַאוצ ;ןרעװ טלסיירטעצ ,רֵעְרַעְתִה --
 .ןרעו טרעטשעצ :ךיז ןכערבנעמ

 -מַאזנייארַאֿפ ;םיוב רעװָאלעי .ז ,רֶעְרֲע

 -עג :הנעט-ןגעק :גנוצעזסיוא :רעט
 -ַאזניא :רעטנלע .ת .לַאֿפ :שינעעש

 .רעמ

 .ןעּפָארט :ןֿפירט :ןרעטשעצ ;קינעג'ס ןכערבעצ ;ןפעק .י"פ ,(ףֹרֲעַי ,ֵרָע) ףֹרֶע

 -עוו ןכָארבעצ :ןרעו טּפעקעג ,;ףֵרֵעַה --

 .(קינעג'ס) ןר

 -סיוא :ןֿפירטַאב ;ןּפָארטַאב ,ףֶרֵעַה --
 וצ) ןקור ןטימ ךיז ןעיירדסיוא ;ןסיג
 ,ןֿפױלטנַא
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 :ןרעװ טּפעקעג ,ףֶרֶעְתָה --
 .(קינעג'ס) ןרעוו

 :קרַאק ןקַאנ :קינעג ,(םיִּפְרַע 'ר) .ז ,ףֶרֹע
 .(יגרעביא) עצײלּפ ;דנַאלרעטניה

 -עגנַײא :רעקיקענטרַאה ,ףֶרֹע הֵׁשְק --
 ,רעטנשקפרַאֿפ :רעטרַאּפש

 -עגנַײא :טײקיקעגטרַא ,ףֶרֹעי תּויְׁשִק --
 .טייקידתונשקע :טײקטרַאּפש

 ןכָארבעצ

 ,רעגיוז-טולב : ריּפמַאוו .ז ,דָּפְרַע

 .טײקרָאלקמוא :גנולּפענרַאֿפ .ז ,לּוּפְרֶע
 -רעטניה ןוֿפ :רעטשרעטניה .ת,יֵּפְרֶע |

 ,דנַאל

 :ןַאמוט :לּפענ (םיִלָּפְרַע 'ר) .ז ,לָפְרַע
 .טייק-ָאלקמוא

 -ּפענרַאֿפ :רָאלקמוא ןכַאמ .י"פ ,לָּפְרַע
 .ןרינַאמוט :ןעל

 ;ןַײז טלּפענרַאֿפ ,לֹוּפְרֶע --
 .ןַײז שטשוטמ ;ןַײז

 רָאלקמוא

 ןקעדַאב ;ךיז ןעלּפענרַאֿפ ,לָּפְרַעְתִה --
 .ןרעוו שטשוטמ :לּפענ טימ ךיז

 .רעטֿפַאהלּפענ .ת ,יִלָּפְרַע

 ,טײקטלּפענרַאֿפ .נ ,תּייִלַפְרַע

 .לּפענ-ןרעטש .נ ,תיִּלּפְרַע

 -ּפָא :ןקערש .י"פ (ץֹרֲעַי יִרֶע) ץרִע
 :ןרעטשעצ :ןקערשרעביא :ןקערש
 ןקערש :ןבָאה ארומ .ע"פ .ןטכינרַאֿפ

 ריז

 -רַאֿפ ;ןַײז טרעּפכַאעג (ץָרענ) ץֶרֶעַה +=

 .ןַײז טכעלרעה

 :ןכעלרעהרַאֿפ ;ןרעּפכַארַאֿפ ,ץֵרֲעַה --
 .דַחּפ ַא ןֿפרַאװנָא :ןקערשרעביא

 :ןרעװ טרעּפכַאעג ,ץֵרֲעָה --
 .ןרעוו טכעל

 -רעהרַאֿפ
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 ,למיה :חוּכ :טֿפַארק :טכַאמ .ז ,ץֶרָע

 רעקיטרַאלירג) "טנוה-רעסַאװ, .ז ,בֶצְרֲע
 .(רעקידעש- ןטרָאג ,טקעזניא

 ,גנורעצרַאֿפ-ןדָאב ,עיזָארע .ז ,ןֹוצָרֵע

 ;ןריטרעזעד .ע"פ ,(קֹרֲעַי ,קֵרָע) קֹרֵע
 .ךיז ןכַאמסױרַא ; ןֿפױלטנַא

 -ַאװ ןוֿפ שיוק רענעטכָאלֿפעג .ז ,קֶרֵע
 ,(ןסקיוועג-רעס

 ,רעדָא .ז ,קֵרֹע

 ,שטַײב ַא ןוֿפ ןעמיר .נ ,הָקְרֲע

 ,ינק .ז ,בּוקְרַע

 ,(רעדעל ןוֿפ) לדנעב :ןעמיר :נ ,אָתָקְרַע

 .לדנעב-ךיש ,אָנאָסְמִּד אָתְקְרַע --

 -ַא :ןרילעּפַא .ע"פ ,(רֹרֲעַי ,רֵרָע) רֹרָע
 ,ךיז ןלעטשנגעק :ןגעק ןהנעט : ןרינָאּפ

 ,הנעט-ןגעק :עיצַאלעּפַא .ז,רֶרֵע

 :עטעשַאק :טעב ,(תֹוׁשָרע 'ר) .ז ,ׂשֶרֶע
 .עלעגיוו ;גיוו

 .טעבנקנַארק ,יַוָדיׂשְרֶע --

 טקורדעג ךוב) לבַאנוקניא ,ׁשֶרֶע"סּופָּד -
 .(גנודניֿפרעד-קורד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא

 ,דילגיוו ,ׁשֶרֶע"ריִׁש --

 ;לָאמ :בלימ .זׁשָע
 .(עּפורג-ןרעטש)

 .זָארג ,(תֹובָׂשֲע ,םיִבָׂשֲע 'ר) ז ,בָׂשֵע

 -דליוו :טיורקמוא ,הָטֹוׁש- ,עַר בֵׂשֵע --
 ,זָארג

 .זָארג-םִי ,םִייבָׁשֵע --

 .ןסקיוועג ,בֶׂשֲע-אָׁשְּד =

 ,ןסנירג ערַאבסע ,בֵׂשֵע קֶרָי -

 ןגָאװ רעסיורג

 טימ ךיז ןקעדַאב .ע"פ ,בֵׂשָעַה (בֹׂשָע)
 ,זָארג

 -סיוא :ןעװעשטרָאקסױא .י'פ ,בָׁשֲע --
 .טיורקמוא ןסַײרסױא ;ןעוװעּפָארק

 טעוװעשטרָאקעגסיױא ,בוׂשֶע ==
 .ןרעוו טעװעּפָארקעגסױא

 ;ןרעװ

 .זָארג טימ ךיז ןקעדַאב ,בֵׁשֲעַה --

 ,רעקיטרַאזָארג .ת ,יָנֹוּבְׂשֶע

 .םוירַאברעה :עיצקעלָאקדזָארג .נ,היִּבְׂשִע

 -סיוא :ןכַאמ .י"פ ,(הָׂשֲעַי ,הֶׂשָע) הֹׂשָע
 -נערבסױרַא :ןוט ;ןכַאמכרוד ;ןכַאמ
 .ןעגנערברַאֿפ :ןֿפַאש ;ןריֿפסױא :ןעג

 -נַײא ךיז טוג ,תָסָּכְרַפֲאַּכ ונְזָא הֹׂשֵע --
 .ןכרָאה

 ."טימ ךיז ןענכערּפָא ,יֵּב הֹׂשָע --

 ןיא ץעזעג'ס ןעמענ ,ֹומְצֲעְל ןיִּד הֹׂשָע -
 .טנעה ענעגייא יד

 .גלָאֿפרעד ןבָאה : ןקילגּפָא ,לִיַח הֹׂשָע --

 ַא ןוט :ךיז ןַײז םחרמ ,דָסֶח הֹׂשָע --
 .הבוט

 ענעגייא יד ןגרָאזרַאֿפ ,ֹותיֵבְל הֹׂשָע --
 .החּפשִמ

 ,לעטשנָא ןכַאמ ,ֹומָצֵע הֹׂשָע --

 .ךיז ןקידיילרעד ,םיִכָרָצ הֹׂשָע --

 .ןוטעג ןוא טגָאזעג ,הָׂשֹועְו רַמוא --

 זומ ןעמ סָאװ הווצמ ,הָׂשֲע'תַוְצִמ -
 ,(תווצמ-הרוּת 248 יד ןוֿפ עדעי) ןוט

 רעד ןוֿפ הווצִמ ,ןָנֶּבַרָד הֵׂשֲע"תַוְצִמ --
 יד ךרוד טמיטשַאב) הֹּכ- לעַּבש הרוּת
 ,(םימכח

 ןוט וצ טשינ הווצמ ,הָׂשֲעַת-אֹל תַוְצִמ -
 רעד ןיא ןטָאברַאֿפ 365 יד ןוֿפ עדעי)
 .(הרוּת

 !טכַאמעג טרעוו'ס !עַמְׁשִנְו הָׂשֲעַנ --
 !טקידיײלרעד טרעוו'ס



 ןֹׁשֶע -- הֹׂשָע

 .וט ןוא םענ ,הֵׂשֲע םּוק --

 .טשינ וט ןוא ץיז ,הֶׂשֲעַּת-לֵאְו בֵׁש --
 ?רעהַא סע טמוק יװ ,הָׂשֹע הֹּז הַמ --

 :ןרעװ טכַאמעג ,(תֹוׂשָעַה) הֵׂשֲעַה -
 .ןרעוו טריֿפעגסױא :ןרעװ ןֿפַאשַאב

 ױזַא טשינ טסַאּפ סע ,ןֵכ הֶׂשֶעָי אל --
 .ןוט וצ

 ."יוו סיוא טעז סע ,יָּכ הָׂשֲעַנ --

 ,ןגערנָא :טַאט וצ ןעגניװצֿפױא ,הֵּׂשַע --
 :ןשטעװק ;ןקירד ;טַאט וצ ןגעװַאב
 ,ןּפַאט

 -עוו טכירעגוצ : ןרעוו טכַאמעג ,הֹוׁשֲע --
 ןרעװ ןעגנּווװצעג : ןרעוו ןֿפַאשַאב ;ןר
 :ןכַאמ וצ ןרעװ ןעגנּוװצעג :ןוט וצ
 .ךעלטסניק ןַײז

 ,לביימש רעכעלטסניק ,הָׂשִעָמ ְּךּוּיִח --

 .טַאט וצ ןגערנָא ,הֵׂשֲעַה --

 רעד ןוֿפ טָאבעג :ןוט וצ הווצִמ .ז ,הֵׂשֲע
 .ןוט וצ הרוּת

 ,גנוסַײרסױא-עװעּפָארק .ז ,בֹוׁשע

 ,גנַאװצֿפױא :;גנַאװצ .ז ,יִוׁשִע

 :רעטכַאמעג .ת ,יוׁשָע
 ; רעטקיטרַאּפעגסױא

 .רעכעלגעמ

 ;רענעֿפַאשעג

 :רעטניווועגוצ

 ;גנוכיור :גנורעכיור-ןטערַאגיצ .ז ,ןּוׁשֵע

 -עדיזַאג ;גנורעכיורסיוא ;גנוזדנעוו

 .עיצקעֿפניז

 .רעטעװעטרַאהרַאֿפ : רעטרַאה .ת ,ןּוׁשָע

 -סיוא ;רעטלזגַאב :רעטבױרַאב .ת ,קֹוׁשָע
 .רעטריטַאַאלּפסקע :רעטצונעג

 :רעצונסיױא ;ןלזַג :רעבױר .ז ,קֹוׁשֲע
 .רָאטַאטַאָאלּפסקע

 :שדוח ןוֿפ גָאט רעטנעצ .מ'ש ,רֹוׂשֲע
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 :ץדַאקעד :קילטנעצרָאי ;םישדח ןעצ
 .קילטנעצ

 ץֿפוַאה עקינורטסנעצ ,רֹוׂשָע לָבָנ --
 .(טנעמורטסניא .טלַא)

 רוּפַּכ-םוי רַאֿפ .צַאב ,רֹוׂשָעָה םֹוצ -

 ,(ירשִּת ןיא געט ןעצ)

 תרׂשע יד רַאֿפ .צַאב ,רֹוׂשֲעָל הֶסֵּכ ןיֵּב --
 .הבושּת ימי

 ;קלח-טנעצ ;גנולײטּפָא-רׂשעמ .ז,רֹוׁשָע
 ,רׂשֹלַמ

 .רעקידלטנעצ .ת ,יִרֹוׂשֲע

 :רעטעװעטרַאהעג :רעוװיסַאמ .ת ,תֹוׁשָע

 .גנוטכירנַײא ;גנוכַאמ ;גנואוט .נ ,הָיֵׁשֲע

 -כערֿפ :רעכַײרלָאצ :רעכַײר .ת ,ריִׁשָע
 .רעקיט

 ,םוטכַײר :טײקכַײר .נ ,תּוריִׁשֲע

 .רעטנעצ .ת ,יִריִׂשֲע

 ;קלח-טנעצ :לטנעצ .נ ,הָיְריִׂשֲע
 .קיל

 -טנעצ

 -נעצ .ת .קלח-טנעצ ;לטנעצ .נ ,תיִריִׂשֲע

 .רעט

 -ַאבמוא ;רעטקיטסעפעגוצ .ת ,תיִׁשָע

 .רעכעלגעוו

 ןרעכױר .ע"פ ,((ֵׁשֶעַי ,ןֵׁשֶא .ןֵׁשֶע) ןֹׂשֶע
 ךגערפיוא (.גרעביא) ;ןרעכיור :; ךיז

 .ךיז ןסעּכ :ךִיז

 -ַאגיצ ,ןטערַאגיצ) ןרעכיור .י'פ ,ןֵׁשֵע --
 -ױררַאֿפ ;ןרעכױרַאב :ןרעכיור :(ןר

 טימ ןרעכיוררַאֿפ :ןעזדנעװו :ןרעכ

 .ןֿפָאטש עשימעכ ןוֿפ ךיור

 טרעכיורעג :ןרעװ טעזדנעוועג ,ןֹוׁשָע --
 ךיור טימ ןרעװ טרעכױררַאֿפ ;ןרעוו
 ,ןֿפָאטש עשימעכ ןוֿפ
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 ;ךיור טימ ךיז ןּפַאזכרוד ,ןֵׁשַעָתָה --

 .ךיז ןעזדנעוו :ךיז ןרעכױרַאב

 .רעקידנכיור .ת ,ןֵׁשֲע

 :עקשעוװָאלָאה :עינװָאלג ,ןֵׁשֲע דּוא --
 .לזמילש רעזָאלטכיזסיוא

 .ךיור .ז ,ןֶׁשֶע

 -ילימ ןיא) עניטרוק-ךיור ,ןֶׁשֲעיְּדַסְמ --
 .(עיצקַא רעשירעט

 ןײגֿפױא (.גרעביא) ,ֹופַאּב ןֶׁשֶע הֹלָע --
 יסעַּכ טימ

 -לָאװ-ךיור :ןלַײז-ךיור ,ןָׁשָע-תֹורָמִּת --
 .סנק

 .רעיורג-ךעלָאלב :רעקיברַאֿפכױר .ת ,ןֹׁשָע

 -ַאמוֿפ :רערעכיור רעקרַאטש .ת ,ןָנְׁשֲע
 ,(טסוק רעקימולב} ַאיר

 .ךיז ןרעכיור .ע"פ ,ןֵנְׁשֵעְתִה (ןֵנְׁשֵע)
 .ץיּפש-סָאל .ז ,ףֶׁשֹע

 ;ןבױרַאב .ייפ (קׁשַעַי ,קֵׁשָע) קֹׂשָע
 .ןריטַאָאלּפסקע :ןצונסיוא ;ןקירד

 טבױרַאב ;ןרעװ טצונעגסיוא ,קֵׁשֲעַה --
 .ןרעוו

 -ָאלּפסקע :ןרעװ טצונעגסיוא ,קֹוׁשֵע --
 -עג :ןרעװ טבױרַאב :ןרעװ טריטַא
 .ןרעװ טקירד

 :עיצַאטַאָאלּפסקע :;גנוצונסיוא .ז ,קָׁשֹע
 ,ביור

 -רַאֿפ (קסֶצ עז) .י"פ ,(קׂשֲעַי ,קֵׂשָע) קֹׂשָע
 .ןעלדנַאה :ךיז ןעמענ

 -ַא :ךיז ןגָאלש ;ךיז ןגירק ,קָׂשעֶתִה --
 ,קסע ןַא ןיא ןײגנַײר

 .קסע רעטיב :געלשעג ;גירק .ז יקָׂשֲע

 ,רָאטַאטַאָאלּפסקע .ז ,ןֵקְׂשַע

 .עיצַאטַאָאלּפסקע .נ ,תֹונְקְׁשַע

 הְֵׂשֶע -- ןֹׂשָע

 :ןַײז ךַײר .ע"פ ,(רֵׁשֲעַי ,רֵׁשָע) רֹׁׂשֵע

 .ךַײר ןרעוו

 .ריבג ַא ןרעװ :ןרעוװ ךַײר ,רָׁשֲעַה --

 .ןכַאמ ךַײר ,רֵׁשֲע --

 לעטשנָא ןכַאמ : ןרעװ ךַײר ,רָׁשֲעְתִה --
 .ןכַײר ַא ןופ

 ךַײר :ןרעכַײרַאב :ןכַאמ ךַײר ,רֵׁשֲעַה --

 .ןרעוו

 .טײקכַײר :םוטכַײר .ז ,רָׁשֹע

 ;רׂשעמ ןעמענ .י"פ ,(רֹׂשֲעַי ,רַׂשָע) רֹׂשֶע
 .קלח-טנעצ ַא ןלײטּפָא

 ;רׂשעַמ ןלײטּפָא ,רֵׁשֲע --
 .קלח-טנעצ

 ;רׂשעמ רַאֿפ ןרעוו טלײטעגּפָא ,רֹוׂשֵע --
 .קלח-טנעצ ַא ןרעװ טלײטעגּפָא

 ַא ןלײטּפָא : רֹׂשֲעַמ ןלײטּפָא ,רֵׂשֲעַה --

 .קלח-טנעצ

 ,רׂשעמ רַאֿפ ןרעוו טלײטעגּפָא ,רֵׁׂשֲעְתִה --

 .(ךעלבַײװ) ןעצ .מ'ש ,רָׂשֲע

 ַא ןלײטּפָא

 וצ ןימ ןכעלנעמ ןיא ןעצ .מ'ש ,רָׂשֶע'
 :לשמל .19 זיב 11 ןוֿפ ןלָאצ ןֿפַאש

 רָׂשָצ-הָׁשֹלְׁש ,רָׂשְצ-םִיַנְׁש ,רָׂשָפידַחַא
 ןיא וו"אא ןצַײרד ,ףלעווצ ,ףלע -- 'וכו
 .ןימ ןכעלנעמ

 .(ךעלנעמ) ןעצ .מ"ש ,הָרָׂשֲע

 ןעצ יד ,םיִרָבְּדַה- ,תורְּבִּדַה תֶרֵׂשֲע --
 .טָאבעג

 -יווצ געט ןעצ יד ,הָבּוׂשְּת יֵמְי תֶרֶׂשֲע --
 .רוּפָּכ-םוי ןוא הנשה-שאר ןש

 וצ ןימ ןכעלנַײװ ןיא ןעצ .מ'ש ,הָרָׂשָע
 :לשמל ,19 זיב 11 ןוֿפ ןלָאצ ןֿפַאש

 הָרְׂשָע-שלֶׁש .הָרָׂשָע-םיִתְׁש ,הֵרָׂשָע- תַחַא
 ןיא וו"אא ןצַײרד ,ףלעווצ ,ףלע -- 'וכו
 .ןימ ןכעלבַײװ



 תַע -- ןֹורָׂשִֵע

 לטנעצ :קלח-טנעצ :לטנעצ .ז ,ןְורָׂשֶע
 .(רעטיל 4 םורַא) הֿפיא ןַא ןוֿפ

 ,רעקילייט-לטנעצ .תייַנֹורָׂשֶע

 .גָאװ-לַאמיצעד ,םיּיַנֹורָׂשֶע םִיַנָזאמ --

 ;לָאצכורב עלַאמיצעד ,יָנֹורָׂשֶע רָבָׁש --
 .לָאצכורב עטלטנעצעג

 .םוטכַײר .נ ,תּורְׁשַע

 ןוא ךעלבַײװ) קיצנַאװצ .מ"ש ,םיִרָׂשֲע
 .(ךעלנעמ

 ,רעטסקיצנַאװצ ,םיִרְׁשֲעָה --

 .צַאב) "עברַאװש , ,הָעָּבְרַאְו םיִרָׂשָע --
 .(ך"נּת ןיא סָאװ םירֿפס 24 עלַא רַאֿפ

 רעדעסָאקיא ,רעלטנעוונעצ .ז ןומיִרְׂשֲע
 .(.מָאעג)

 .קילטנעצ .נ ,תֶרָׂשֲע

 ןברָאדרַאֿפ .ע"פ ,(ׁשֵׁשֲעַי ,ׁשֵׁשֶע) ׁשׁשֶע
 .ןרעוו בירט :ןרעװ עילַאק ;ןרעװ

 ,בירט ןכַאמ ;ןעלקנוטרַאֿפ ,ׁשֵׁשֲע --

 ,בירט ןכַאמ : ןעלקנוטרַאֿפ ,ׁשֵׁשֲעַה --

 ;ּפמָאלטֿפַאנ ,(תויִׁשְׁשֲע 'ר) .נ נ ,תיִׁשָשֲע
 רעדָא ןרעטמַאל-לייא רעדָא -טכיל
 ;(דומלַּת ןוֿפ טַײצ רעד ןיא) ּפמָאל
 .עבַאטש ;קָאלב

 -רענייב עוויסערגָארּפ ,סעִירַאק .נ ,תֶׁשָׁשֲע
 .טײקנַארק

 :ןרעװ בָארג .ע"פ ,(תֵׁשֲעַי תֵׁשָע) תֹׂשָע
 .ןרעוו קידמשוגמ :ןרעװ טעװעטרַאהרַאֿפ

 ןרעדנע :ךיז ןגיילרעביא ,תֵׁשֲעְתַה --
 ,גנוניימ

 -ּפָא :עבַאטש-לַאטעמ ;קָאלב .ז ,תֶׁשָע
 .לָאטש :קיטש :סוג

 -יימ :קנַאדעג ,(תֹונֹוּתְׁשֶע 'ר) .ז ,ןֹוּתְׁשֶע
 ןַאלּפ :יידיא :גנונ
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 -רַאֿפ ךיז טָאה רע ,ויָתֹונֹוּתְׁשֶע ּודְבֶא --
 .ןרָאװעג טלמוטעצ זיא רע ; ןריול

 .הבשחמ :קנַאדעג .נ ,תּוּתְׁשַע

 גנודניברַאֿפ ןיא) -ןוא-ןייא .מ-ש ,יִּתְׁשַע

 :לשמל ,(לָאצ ַא ךָאנ טימ

 .ףלע ,הֵרְׂשָעייֵּתְׁשַע ,רָׂשָצייֵּתְׁשִצ

 עביל ןוֿפ ןיטעג עשינודיצ .נ ,תֶרֹּתְׁשַע
 .טיײקרַאבטכורֿפ ןוא

 ;ןָאזעס :טַײצ ,(תֹוּתִע ,םיִּתִע 'ר) .נ ,תֵע

 ,דָאירעּפ

 .תַעַׁשב :טַײצ רעד ןיא ,תֵעְּב --

 .קיטַײצכַײלג ,תַחַא הָנֹועְבּו תַעְּב -

 .טַײצ רעקירעהעג רעד ןיא ,ֹוּתִעְּב --

 .דניצַא :טציא ,תֵעָּכ --

 רעבלעז רעד ןיא ןגרָאמ ,רָחָמ תֵעָּכ --
 .טַײצ

 .תעַׁשב :טַײצ רעד ןיא ,תֵעָל 8

 .קיֿפױלרָאֿפ ;לַײוװרעד ,הָּתַע-תֵעְל --

 -עג רעקירעהעג רעד ַײב ,אֹצָמ תַעְל -
 .טייהנגעל

 .סעלסעמ ,תֵעָל-תַעַמ --

 ;ןטַײצ ,םיִּתִע --
 .לָאמ

 םיִנָמְזִמ םיִּתִעְל ,תֹונָּמִזְמ םיִּתִעְּב -
 ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ

 .זַײװנטַײצ ,םיִּתְעְל --

 .טֿפָא ,תובֹורָק םיִּתִעָל -
 .ןטלעז ,תֹוקֹוחְר םיִּתִעְל -
 ,טַײצ רעדעי וצ ,תֵע לֶכְּב --

 .קיטַײצירֿפ ,תֵע אֹלְּב +=

 .עבַאגסױא עשידָאירעּפ ,תֵע"בֵתָּכ --

 ,ןטַײצ ערעווש ,םיִּתְעָה קוצ --

 -ַא טשינ :זַײװנטַײצ
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 ייש"כ. -..,,געגנ9ע יי ריק י---.--------.-.

 .ןטיײרברָאֿפ ; ןטיירגוצ .י"פ ,דֵּתַע

 "עגוצ :ןרעװ טײרבעגרָאֿפ ,דֹוּתִע --

 .ןרעוו טיירג

 ןטײרברָאֿפ :ךיז ןטיירגוצ ,דֵּתַעְתִה --

 .ךיז ןעמיטשַאב :ךיז

 ךָאנ ;דניצַא :טצעי :טציא .פ"הת ,הָּתַע

 .ןעמעלַא םעד

 .לָאמ סָאד :טציא ,הּז"הָּתַע --

 .סָאװ רָאנ ,הָּתַע הֶז --

 .ןָא טציא ןוֿפ ,הָּתַעַמ --

 .עלעגר !קילבנגױא .נ ,הָּתִע

 רעד ןוֿפ רעײגרָאֿפ ;קָאב :ּפַאצ .ז ,דּוּתַע

 .רעריֿפ ;גיהנמ (.גרעביא) ;עדַאטס

 ,גנוטיירגוצ ;גנוטײרברָאֿפ .ז ,דּוּתִע

 .(רעטילימ ןיא) טסיוורעזער .ז ,יֹאַדּותַע

 .עיצַאמרָאֿפ -ןטסיוורעזער .נ ,הָדּותַע

 -נוטיײרגנָא :ןעגנוטיירגוצ .ר"נ ,תודּותַע
 ןענָאילַאטַאב-ןטסיוורעזער ;ןעג

 ,גנוסַאּפוצ-טַײצ .ז ,יֹוּתִע

 .טַאלב ;גנוטַײצ .ז ,ןֹוּתִע

 ,קיטסילַאנרושז .נ ,תֹואָנֹוּתִע

 ,טסילַאנרושז .ז ,יֹאַנֹוּתִע

 ,רעשיטסילַאנרושז .ת ,יִאָנֹוּתִע

 .לטעלב :לגנוטַײצ .ז ,ןֹונֹוּתִע

 .עסערּפ :ןזעװסגנוטַײצ .נ ,תֹונֹוּתֶע

 .גנולסקעוורעביא ;גנוריֿפרעביא .ז ,קּוּתִע

 ;גנומיטשַאב-טַײצ .ז ,תֹוּתֶע

 ,גנוריזיצערּפ-טַײצ

 :גנימייט

 :רעטמיטשַאבטַײצ :רעכעלטַײצ .ת ,יִּתִע

 .רעשידָאירעּפ

 .(מַארג) םרָאֿפ -טֿפנוקוצ ;טּפנוקוצ .ז ,דיִתֵע

 -מיטשַאב ;רעטיײרגעגוצ :רעטיירג .ת
 -יטפניקוצ ;רעטרינָאּפסידערּפ ;רעט

 .רעק

 .ןעמוק טעוו'ס ,יִׁש דיִתָע 7 דיִּתַּפ =

 -טֿפנוקוצ עטרעגנעלרַאֿפ ,ְךֶרָאָמ דיִתָע --

 .קודקִד ןיא םרָאֿפ

 -טֿפנוקוצ עטצריקרַאֿפ ,רָצְקֶמ דיִתֵע -
 .קודקַד ןיא םרָאֿפ

 רעקידנעמוק רעד ןיא ,אֹובְל דיִתָעְל --
 -טפנוקוצ  ;טֿפנוקוצ רעד ןיא :טַײצ
 ."קיזומ

 עקידנעמוק .ר"נ ,תֹודיִתַע .נ ,הָדיִתַע
 ,ןשינעעשעג

 -סױארָאֿפ ;רעֿפערט ,תּודיִתַע דיִּנַמ --
 .רעגָאז

 -ַאלקטשרע :רעטנכייצעגסיױא .ת קיִתָע

 ,רעקיגנַארטשרע :רעקיס

 -יאַײכרַא !רעכעלמיטרעטלַא .ת ,קיּתַע
 -לעטשעגּפָא :רעטלַא :רעקיטנַא :רעש

 -רָאװעגסױא ;רענעסירעגסױרַא :רעט

 .רעטלצ

 -יײצ עכעלמיטרעטלַא ןוֿפ ,ןיִמֹוי קיִּתַע --
 .טָאג רַאֿפ .צַאב ;ןט

 .טײקכעלמיטרעטלַא .נ ,תּוקיִּתַע

 -נַא :ןטײקכעלמיטרעטלַא .רינ ,תֹוקיֵּתַע
 .ןקיט

 .ייזומ ,תֹוקיּתַע תיֵּב --

 .טַאירַאװקיטנַא .נ,הָיָנְקיִּתַע

 .ריבג ;רעכַײר .ת ,ריִתֵע

 .ג ,הָריִתַע

 .גָאלשרָאֿפ

 :ןרעװ טלקנוטרַאֿפ .ע'פ ,םָתָעֵַה (םֹתִע)
 .ןרעװ בירט

 -השקב :גנוטעב ;טעבעג

 .בירט ןכַאנ ;ןעלקנוטרַאֿפ ,םָתֲעַה --



 תֶרֵתֲע - קתֶע

 ;ךיז ןקורּפָא .ע"פ ,(קַּתְעֶי ,קֵתָע) קֹתָע
 -ץגסיוא ;ןײגקעװַא :ךיז ןרעטַײװרעד

 -סעֿפ :ךיז ןקרַאטש :;ןרעװ טלצרָאװ

 .ךיז ןקיט

 -קעװַא :ןרעװ טרעטַײװרעד ,קֵתָעַה --

 -יא :ןרעװ טריּפָאק :ןרעװ טקורעג

 .ןרעוו טצעזעגרעב

 -יא :ןרעטַײװרעד :ןריֿפרעביא ,קֵּתְעַה --

 -יא ;ןריּפָאק :ןבַײרשּפָא ;ןבַײרשרעב
 .ןצעזרעב

 -רעד :ןרעװ טריֿפעגרעביא יקֵּתְעָה =

 -יא :ןרעװ טריּפָאק :ןרעװ טרעטַײוװ

 : ןרעוו ןבירשעגּפָא :ןרעװ ןבירשעגרעב

 .ןרעוו טצעזעגרעביא

 ןרעטַײװרעד :ךיז ןסַײרּפָא ,קֶּתַעְתִה -

 .ךיז
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 ;ץלָאטש :ץנַאגָארַא ;ײרעמירַאב .ז ,קָתָע
 .טייקכערֿפ

 .(עיניל-ןַאב ַא ףיוא) רעלסקעוו .ז ,קָּתַע

 -ליֿפ :רעלוֿפטֿפַארק :רעקיזיר .ת ,קַתָע
 .רעקילָאצ

 .טײקרַאטש :טֿפַארק .ז ,קָתֹע

 -הליֿפּת :ןטעב .ע"פ ,(רֵּתְעַי ,רֵתָע) רֹתָע
 .ןוט

 טגלָאֿפעגסױא : ןרעוו טרעהעג ,רֵתָעַה --
 ןַײז :קירעביא ןַײז :ןעמוקכָאנ :ןרעוו
 .ליֿפוצ

 .ןרעמ :ןַײז ללּפתמ ןטעב ,רֵּתְעַה --

 .ךיור .ז ,רֶתָע

 ;לֿפױש :לֿפוש :;לּפָאג-טסימ .ז ,רָתֵע
 .הליֿפּת :השקב עקרַאטש

 . ,תֶרָתִ
 ,גנורעמ

 ;עֿפש ;טײקלוֿפ :םוטכַײר



- 

 ;תיב-ףלַא ןיא תוא רעטנצעביז אָפ פ

 ןוא רעֿפיצ סלַא;אַּפ--ּפ ,אֿפ עגנַאל--ף

 ,800 -- ף :80 - לָאצ

 רַאֿפ .צַאב עלענָאיצנעװנָאק ,לַעֹּפֲה אַּפ
 טרָאװטַײצ ןדעי ןיא תוא ןטשרע םעד
 -בעה ןיא תויתוא ַײרד ןוֿפ (שרוש)

 .שיער

 ,הַּפ עז .ָאד ,פ"הת ,אַּפ

 -נעסיוא :ןטכינרַאֿפ .י"פ ,הָאְּפַה (הֹאָּפ)
 .ןדנעו :ףוס ַא ןכַאמ :ןקיד

 טנַאװ :לקניװ ;טַײז ;קע :דנַאר .ניהָאַּפ

 ןטכורֿפ-דנַאר :האּפ ;(רוגיֿפ .מָאעג)

 רַאֿפ טמיטשַאב האובּת-דנַאר רעדָא

 .עמערָא

 .לטייש :קורַאּפ ,תיִרָכָנ הֶאַּפ --

 .דרָאב ַא ןוֿפ קע ,ןְקָז תַאָּפ --

 רַאֿפרעד :לַײװ :בילוצ .י"מ ,תַאָּפִמ --
 .לַײװ

 .מָאעג) טנַאװליֿפ ,רעדעילָאּפ .ז ,ןֹואַּפ
 .(רוגיֿפ

 ;רעקיטנַאװ .ת ,יִאַּפ
 .(.מָאעג)

 ןייש ;ןריצַאב .י"פ ,(רֵאְפִי ,רֵאָּפ) רֵאָּפ
 טימ ןגַײװצ ןקַאהּפָא :ןעמיר :ןכַאמ

 .ןטכורֿפ (ענעטָאברַאֿפ) עטשרע יד

 רעקיטנַאװנשיװצ

 טריצַאב :ןַײז טצוּפַאב ,(רַאְפָנ) רֵאָּפִה --

 ןַײו ןַײש :ןַײז

 -סיורג ;ןרעװ טצוּפַאב ,(רָאֹפמ) רֹואּפ --
 ןַײז ןייש :ןַײז קיטרַא

 ;ךיז ןסיורג : ךיז ןעמירַאב ,רֵאָּפְתֶה --
 .ךיז ןוֿפ ןזָאלב

 :טעטסעיַאמ :ץנַאלג :טכַארּפ .זרָאָּפ
 .ןַאברוט :םור ;בױל

 .גַײװצ .נ ,הָראַּפ ,הָראפ

 .טייקלקנוט ;טייקטור .ז ,רֵּנראַּפ

 .(שיטסַאקרַאס) עיצַאקירבַאֿפ .ז ,קּורְּבִפ

 .ןריצירבַאֿפ .י"פ ,קֵרְּבַּפ

 .ןרעוו טריצירבַאֿפ ,קֹורְּבִּפ --

 -טשינ :טכורפ עקיטַײצ-טשינ .ז ;נַּפ

 ןריבעג קיטַײצירֿפ ;גַײֿפ עקיטַײצ

 .דניק

 .גֹוּפ עז .ןענַאטשעגּפָא .ע"פ ,גָּפ

 לדיימ :גַײֿפ עקיטַײצ טשרמולּכ .נ ,הָּגַּכ

 וצ ןעגנַאגרעד טשינ ךָאנ זיא סָאװ

 .טײקֿפַײר רעכעלטכעלשעג

 -לקצ :ץכעקניטש :;קנַאטשעג .ז ,לֹוּנַּפ
 ַא ןוֿפ שיײלֿפ ןעקניטשרַאֿפ ;טײקיטֿפַאה
 .ןברק

 -יוט :עינַאװַאטשור ;רעדנעלעג .ז ,םֶוגַּפ
 .קַאלשנב



 ַענֶּפ -- םּנָּפ

 -רעשטשעגסיוא ;רעטֿפַאהרעלעֿפ .ת ,םֹונָּפי
 .רעקידהריבע :רעטעב

 .רענעטילעג :רענעֿפַארטעג .ת יַעֹונָּפ

 -קילעטשרעטניה :טײקיאיײטשּפָא .ז ,רּוּנַּפ
 -רַאֿפ ;טײקנענַאטשעגקירוצ ;גנובַײלב

 .שינעּפעלשּפָא : גנוקיטעּפש

 -סילַאב ןוֿפ ןֿפרַאװ וצ ןייטש .ז,ׁשֹונָּפ
 .ערט

 יז וזָנָּפ
 .ליוק

 עשירעליטרַא :;ליױק-ןטַאמרַאה

 שירעליטרַא טימ ןסישַאב .י"פ ,וָּגְפַה (זנַּכ)
 .רעַײֿפ

 -עליטרַא טימ ןרעוו ןסָאשַאב ,ָּנְפִה --
 .רעַײֿפ שיר

 .עקיּפ :טעליטש :טענגַאב .ז ,ןֹויָנִּפ

 :ברעשטש ;גנוקידעשַאב :רעלעֿפ .נ,הָמיִנָּפ
 -סיוא ;הנֿבל ןוֿפ לייט רענעעזעג טשינ
 .ּפרעס ןוֿפ טַײז עטליוהעג

 -עגסיוא :טײקיטּפַאהרעלעֿפ .נ ,תֹומיִנְּפ
 .טייקטעברעשטש

 ןֿפָארטעג ףיוא רעטלעטשעגסיוא .ת ןַעיִנַּפ
 .ןרעוו וצ

 -עג ןגעק רעטנרָאװַאב ,ַעיִנָּפ יִּתְלִּב --
 .ןרעוו וצ ןֿפָארט

 ;סױטש !ּפַאלקנָא ;גנוֿפערט .נ ,הָעיִנְּפ
 .השקב :הליֿפּת ;גנורירַאב ;רירנָא

 ,גנופערט-ליצ ,הָרֵּטַּמַּב הָעיִגְּכ --

 -עג ףיוא טייקטלעטשעגסיוא .נ ,תֹועיִנָּפ
 .ןרעוו וצ ןֿפָארט

 .רגּפ ;גנו'רגּפ .נ ,הָריִנָּפ

 : ףצרטנעמַאזוצ ;גנוֿפערט .1 הֶׂשיִנָּפ
 ,םינּפ -תלבק

 -סיד :ןכַאמ-עילַאק :ןברַאדרַאֿפ .י"פ ,לֵגַּפ
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 *למרַאֿפ ; ןרירוטַאנעד ; ןריציֿפילַאװק
 ,קידלקע ןכַאמ !:ןסוא

 -עג עילַאק ;ןרעװ ןברָאדרַאֿפ ,לֹוּנִּפ --
 :ןרעװ טריציֿפילַאװקסיד ;ןרעװ טכַאמ
 .ןכַאמ טסואימרַאֿפ ; ןרעוו טרירוטַאנעד .

 -יֿפילַאװקסיד ;ןרעװ עילַאק ,לֵּנַּכְתַה --
 .ןרעוו טריצ

 .(דומלַּת ןוא טנָאמרעד) לכעטער .ז,לֹוגְַנְּפ

 .(דומלַּת ןיא טנָאמרעד) ךעטער .נ ,הֶלָנּפ

 -ַאק :ןקידעשַאב .י"פ ;(םגָפִי ,םַנָּפ) םֹנָּפ
 -סיוא :ןריציֿפילַאװקסיד :ןכַאמ עיל
 :ןקירעדיגרעד :ןרענימרַאֿפ ;ןעברעשטש

 .ןקידײלַאב

 -עוו טקידעשַאב :ןרעוו עילַאק ,םֶנָּפִה --
 .ןרעו טעברעשטשעגסיוא ;ןר

 טקידעשַאב :ןרעװ עילַאק ,םֵּנַּפְתִה --

 .ןרעװ טעברעשטשעגסיוא :;ןרעוו

 -ימ :רעלעֿפ :טקעֿפעד :ןורסח .ז ,םָנָּפ

 ,דובּכמוא :גנורענ

 .רעטרעוו-סגנוקידײלַאב ,םָנֶּפ"יֵרְבִּד זו

 .עילַאק טכַאמ סָאװ טֵרּפ ,םֶנָפְל םַעַט --

 .ןרירטסנָאמעד .י"פ ,ןֵּגִּפַה (ןגָּפ)

 .ןרעו טרירטסנָאמעד ,ןֵּגְפִה --

 :ןעמוקנָא : ןֿפערט .י"פ ,(עֵּגְפִי ,עַנָּפ) ענָּפ
 ;ךיז ןגָאלשנָא ;ןּפַאלקנָא : ןענעגעגַאב
 וצ ןייטשוצ :;ןקידעשַאב :ןקידיײלַאב
 .ןטעב קרַאטש :ןצעמע

 טקידעשַאב :ןרעװ ןֿפָארטעג יַעָנַּפִה --

 .ןרעו טקידײלַאב :ןרעװ

 ;ןֿפרַאװֿפױרַא :ןגײלֿפױרַא ,עַנֶּפַה --

 :ןטעב קרַאטש :ןֿפערטנָא :ןֿפערט

 .ןרעדָאֿפ

 .שירָאגעטַאק :ךעלגנירדוצ ,ֵעיִּגִּפַמְּב -- |
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 :גָאלּפ :קילגמוא :לַאֿפ רערעטיב .ז ,עַנַּפ

 .טסַײג רעטכעלש

 -עקישנָא :טסַײג רעטכעלש ,עַר עַנַּפ -

 .שינעּפעשטוצ ;שינ

 - ,לקּניװנדַאש :רעקידעש .ז ,ןֶעְנַּפ

 .ן'רגּפ .ע"פ ,(רֵּנְפִי ,רַנָּפ) רֹנָּפ

 .ן'ִרִגּפּפָא ,רֵנַּפִה --

 יּפֶא :קילעטשרעטניה ןבַײלב .ע"פ ,רֵּגַּפ
 -עּפשרַאֿפ ; ןרעוו טכַאװשעגּפָא ;ןייטש
 ;ןטױט :ןרעטשעצ :ןטכינרַאֿפ ;ןןקיט

 .ץ'רגּפ

 טעטכינרַאֿפ :ןרעװ טרעטשעצ ,רֹוּנָּפ --
 .ןרעוו

 רַאֿפ ךיז ןכַאמ :ן'רגּפּפָא ,רֵנַּפְתִה -

 .קילעטשרעטניה ןבַײלב :רגּפ ַא

 .הליבנ :היח עטיוט ;רֹגּפ .ז ,רֶנֵּפ

 .למַײצ .ז ,רֶנָּפ

 .עיצַאקַאװ .נ ,הָרָנַּפ ,אָרְנַּפ

 .טַײצ-ןעירעֿפ ,אָרְנַּפ"יֵמְי --

 -ַאטשעגּפָא :טייקילעטשרעטניה .ז ,ןֹורָּגַּפ

 .טייקנעג

 -נעײטשּפָא ;רעקילעטשרעטניה .ז ,ןֶרָנַּפ
 .רעקיד

 -עגּפָא :טייקילעטשרעטניה .נ ,תֹונְרְנַּפ
 .טייקנענַאטש

 -עגַאב : ןֿפערט .י'פ ,(ׁשֹּנְפִי ,ׁשֵנָּפ) ׁשֹנָּפ
 .ןענעג

 .ךיז ןענעגעגַאב :ךיז ןֿפערט ,ׁשֵנָּפִה --

 .ךיז ןסױטשנָא ,ׁשֵּנַּפ --

 -ַאב ךיז ןכַאמ :ןריֿפנעמַאזוצ ,ׁשֵּגְּפַה --
 .ןענעגעג

 .ןרעוו טריֿפעגנעמַאזוצ ,שֵּגְּפִה --

 ְהֵהָּכ = ענָּכ

 .ךיז ןֿפערטנעמַאזוצ ,ׁשֵּנַּפְתִה --

 -יוקסיוא ;ןזייל .י"פ ,(הָּדְפִי ,הָדָּפ) הֹדָּפ
 .ןעַײרֿפַאב ;ןֿפ

 טזיילעגסיוא :ןרעװ טזיילעג ,הֶדָּפִה --
 טַײרֿפַאב ;ןרעװ טֿפױקעגסױא :ןרעװ

 .ןרעוו

 -ַײרֿפַאב : ןֿפױקסיױא :ןזיילסיוא ,הָּדֶּפַה --
 .ןע

 -עגסיוא :ןרעװ טזיילעגסיוא ,הָּדִּפָה --

 ףןרעוװ טַײרֿפַאב :ןרעוװ טפיוק

 .רעטזיילעגסיוא .ת ,יֹודָּפ

 -עג ןוֿפ עטזיילעגסיוא ,יבָׁש"יִיּודַּפ --
 .טֿפַאשנעגנַאפ

 -ַאב :גנופיוקסיוא ; גנוזיילסיוא .נ ,תּודָּפ

 .עיצַאנימירקסיד ;גנואַײרֿפ

 ןוֿפ לייט רעטשרעדַאֿפ) ןרעטש .נ ,תַחּדַּפ

 .(לדעש |

 דַאה ןוֿפ טַײז עכַאלֿפ ,ׁשיִּטַּפַה תַחַּדַּפ --
 .רעמ

 .גנוזיילסיוא ;גנואַײרֿפַאב .נ ,הָּיְדַּפ

 -סיוא ,(תֹונֹויִדִּפ 'ר) .ז ,ןֹויְדִּפ ,םויִדַּפ
 -ןיל :טלעג-ויילסױא :טלעג-ףיוק
 .טלעג

 -סיוא -רוכב ןוֿפ גנורעַײֿפ ,ןֵּבַה ןֹויְדַּפ --

 .(ןרעװו ןריובעג ןכָאנ געט 30) גנוזייל

 רַאֿפ טלעג-זיילסיוא ,םיִיּובְׁש ןֹויְדִּפ --
 .ענעגנַאֿפעג

 .ווק 2060 ךרעב ןוֿפ חטש-ןדָאב .ז ,ןֶּדַּפ

 .רעטעמ

 -ַאב ;ןזיילסיוא .י"פ ,(עַּדִכִי ,עַדָּפ) ,ַעֹדַּפ
 .ןעװעטַארסױרַא ;ןעַײרֿפ

 -צוש-םערעדעג :סטעֿפ-םערעדעג .ז ,רֶדּפ
 (םוטנעמַא קילָאקָארטסַאג) דנַאב



 1פ - רֶּדַּכ

 .ןרירדוּפנָא .י"פ ,רֵּדַּפ

 .ןרעװ טרירדוּפנָא ,רֹוּדִּפ --

 .ךיז ןרעדוּפנָא ,רֵּדַּפְתִה --

 .לכיּפעט-טעבנבענ .ז ,רָדַּפ

 .ללח ;גנונֿפע :לױמ ,(תֹויִּפ 'ר) .ז ,הָּפ

 .קימיטשנייא ,דֶחֶא הָּפ --

 .ךעלנעזרעּפ ,הָּת-לָא-הָּפ ק-

 .ןטייווצ םוצ זיב קע ןייא ןוֿפ ,הָּתָל הָּפ --

 -ֿפױא :לױמ לוֿפ ַא טימ ,אֵלָמ הָפֶּב --
 .טייקרעכיז טימ :;קיטכיר

 -ייווצ ;לױמ בלַאה ַא טימ ,הַּפ יִצֲחַּב --

 .רעכיזמוא ;טֿפַאהלּפ

 קע ןייא ןוֿפ ,הָפָל הָּפִמ ,הָּפ-לָא-הָּפִמ --
 .ןטייווצ ןזיב

 .קינייוװעסיוא ,הָּפ-לַעַּב ,הָּפ-ִלֲע --

 .רעלמַאטש ,הָּפ"דַבָּכ --

 !גַײװש !הָּפְל דִי --

 ,גנודערסױרַא ;טרָאװ ,הָּפ אָצומ --

 .דייר ענעסַאלעגסױא ,הָּפיִלּוּבִנ --

 ,טײקינעּפשרעדיװ ,הָּפ"תּוׁשְקִע --

 ,טײקיאעֿפ-דער :דיירסיוא ,הָּפ ןֹוחָתַּפ --

 ,דרעווש ןוֿפ ףרַאש ,בֶרָחֲה"יֵּפ --

 ,קלחרעטניה ןוֿפ גנונפע ,תַעַּבַּטַה'יֵּמ --

 .םוטקער

 .לּפָאנ ,םֶרָּכַה "יִּפ --

 ;וצ דנכערּפשטנַא :יוװ ;טױל .י"מ ,יִפָּכ --
 ,קילדעוו

 דנכערּפשטנַא :יװ :טױל ,יימ ,יֵּפְל --
 ,קילדעוו ;וצ

 רעד ןוֿפ ףרַאש רעד טימ ,בָרֲה יִפְל =
 ,גנוטכינרַאֿפ וצ זיב :דרעוװש
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 .לַײװ ,יָׁש יִפְל קי

 .קילַײװטַײצ !לַײוװרעד ,הָעָׁש יִפָל =

 .רַאֿפרעד ; רעבירעד ,ְךֶכיֵפְל --

 .קילדעוו ;יװ טול ,יַּת-לַע -

 ףיא טקוקעג טשינ ,יִׁש יִפ-לַע-ףַא =

 .םֹגַה :שטָאכ ;סָאװ םעד

 .ןגעווטסעד ןוֿפ ,ןֵכ"יֵּפ-לַע-ףַא --

 . ַאֿפײװצ ,'ּוכְו הָׁשֹלְׁשייַּפ ,םִיַנָׁש ייֵּפ --
 ירד ;ןליײט ייווצ :קיכַאֿפַײרד :קיכ
 .וו"אא ןלייט

 .ץַאלּפ םעד ףיוא :ָאד .פ"הת ,הֹּפ

 .ןענַאד ןוֿפ ,הֹּכִמ --

 ןוא ָאד ,ּוװ-ץעגרע ,םָׁשיֵא ,הפייֵא --
 .טרָאד

 ,רעהַא זיב ,הּפ דַע --

 ןבָארגַאב טגיל ָאד ,(נ"פ) ןֵמָטִנ ּהּפ -
 ,(תובצמ ףיוא טֿפירשֿפיױא)

 .(פ) אֵּפ .נ ,הָּפ

 .םערָאװ-ןגַײֿפ .ז ,הָּפ ,הַּפ

 -טסוּפ ןײגמורַא ע"פ ,(הָהְפִי ,הָהָּפ) ההָּפ
 טימ ןעמַאזוצ טצונַאב טרעוו) סַאּפ ןוא
 .(הֹהָׁש

 יגנוצענעג :ץענעג נ ,הָקּוהּפ .ז ,קֹוהָּפ

 חסּפ זיא טנַײה (םֹוּיַה חֵסֵּפ =) י"ָהְּפ

 תֶּבַׁש ==) י"ָהְׁש טימ טצונַאב טרעוו)

 ,י"ָהָּפ י"ָהְׁש (תבש ןיא טנַײה ,םוּיַה

 ,דיירסיוא ;גנולטַּב-טַײצ

 .ןצענעג .ע"פ ,(קֵהְפִ ,קֵהְּפ) קֹהְפ
 ןצענעג יקֲהַּפ =

 ,ךיז ןצענעגעצ ,קֵהַּפְתִה -

 ,רעצענעג .ז ,ןֵקֲהַּפ

 .טרָא םעד ףיוא :ָאד .פ"הת ,ןּפ
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 -טיור ,ַאיבור) ּפַארק-דלַאװ .נ ,הָאוּפ
 .(סקיוועג-ברַאֿפ

 םוטש ;ןבַײלב ןייטש .ע"פ ,(גּופֵי ,נָּפ) גּוּפ
 -סיוא ; ןייגסיוא ; ןדניוושרַאֿפ : ןבַײלב
 .ןֿפמַאד

 ןרילרַאֿפ :ןרעוװ טכַאװשעגּפָא ,נֹוּפִה --
 .תוחוּכ יד

 -ַאב :ןבַײרטרַאֿפ :ןכַאװשּפָא ,גֵּפֶה --

 .ןרעטַײװרעד ;ןעיצסױרַא : ןקיטַײז

 טכַאװשעגּפָא :ןרעװ טקיטַײזַאב ,גֵפֹּוה --
 .ןרעוו

 -עטשּפָא :ןרעװ טמוטשרַאֿפ ,גָנֹוּפְתִה --
 -כַײל :ןרעװ טרעטיצעגֿפױא :ךיז ןל
 ןכַאמ ךיז רעט

 ;ור ;דנַאטשליטש :;סַײררעביא .נ ,הָנֹוּפ
 ,לֿפיײװצ

 .רעדוּפ .נ ,הָרָדּוּפ

 .עלעטעקש-רעדוּפ .נ ,הֵּיְרְדּוּפ

 ,רעקָאסיק :רעקידלקיש .ת ,לֶזֹוּפ

 .רעקידלקיט .ת ,יָנְלְזֹוּפי

 .קָאז .ז ,קָמָזּוּפ

 -כרוד ; ןזָאלב .י"ועפ ,(ַחּופִי ,חָּפ) ַחּוּפ
 .ןזָאלב

 -תמגפ ןוטנָא ,ּוהָּׁשִמ ׁשֶפָנ תֵא ַחּוּפ --
 .ןַײז-רעַצמ ;שֿפנ

 ;ןזָאלברעדנַאנוֿפ ,ַחֵּפָה --

 .ןזַאג ןזָאל :ןקירדסיוא

 ;ןזָאלבעצ

 .סנגיל ןטײרּפשרַאֿפ ,םיִבָזִּכ ַחֵּפָה --

 .סדנוק ;רעקיניזטכַײל .ז ,זֲחֹוּפ

 -ילשעגּפָא ןוא רענעסירעגּפָא .ת ,ַחָחֹוּפי

 ,רענעס

 -סיוא ;היח עטּפָאטשעגסױא .ז ,ץֶלְחּוּפ
 ,לגױֿפ רעטּפָאטשעג

 .רעּפעט .ז ,רֶחֹוּפ

 רענימ ;רעקידנרעװ רעקינייװ .ת ,תַחֹוּפ
 .רעקידנרעוו

 :ןָאמיטנַא ;(ברַאֿפנגױא) ץכעָאלב .ז ,ְךֹוּפ
 ,(ןייטשלדייא) זוקרוט

 ,(סקיװנָא) לדנַאמ :בָאב .ז ,לֹוּפ

 ,ןֶחֶלֶּפ עז .טלוק .ז ,ןֶחָלּוּפ
 .המחלמ : קימעלָאּפ .ז ,םֹומְלּוּכ

 ,אָסְלִּפ עז .םעלֿפ :ּפַאלק .נ ,אְסְלוּפ

 .ליומ .ז ,אָמוּפ ,אֵמְּפ ,םּוּפ

 .קילדעוו :יװ :טױל ,םּופְל --

 ,יַּבִמַּפ עז .רעכעלטנֿפע .ת ,יִּבְמּוּפ

 ,טײקכעלטנֿפע .ג ,תּוִיְּבְמוּפ

 ,גנונֿפע-סולֿפּפָא .נ ,הָיְמּוּפ

 .קיטשדנומ .נ ,תיִמֹוּפ

 .ןזַײאביר .נ ,הָּיִפְמּוּפ

 .ןעלֿפײװצ .ע"פ ,(ןּופִי ,ןָּפ) ןּוּפ

 -ומַא :לטרַאג-טלעג ;רעטסַײט .נ ,הָּדְנּוּפ
 .סַאּפ -עיצינ

 ,טַײצ רעשידומלַּת ןיא עבטמ ז ,ןֹויָדָנֹוּפ
 .םירָסיא ייווצ

 -טסַאג ;הינסכַא :עמשטערק .ז ,קֶדֶנּוּפ

 .זיוה

 -ַאּפ :רעמשסערק .ז ,יִקָּדְנּוּפ ,יאֵקְדְנּוּפ
 ןוא סקיװעג) רעטלַאהפיוא-ןטיזַאר

 .(יח-ילעב

 -קסַּפ :רעטיברַא :טעטירָאטױא .ז ,קַסֹוּפ
 ,תוכלה ןיא רענ

 ,םירֿפס ,םיִקְסֹוּפ --
 .תוכלה-יקסּפ

 .י"פ וַעָפֶה (ַעּוּפ)
 ,ןכיוה

 ןטלַאהטנַא סָאװ

 -נַײרַא ! ןזָאלבנַײרַא



 אָּתְרּוּפ -- לַעוּפ

 -עט :רעטעברַא ,(םיִלֲעֹוּפ 'ר) .ז ,לַעֹוּפ
 ,רעקיט

 -עװַאב-רעטעברַא ,םיִלֲעֹוּפַה תַעּונְּת --
 ,גנוג

 ןריזירַאטעלָארּפ .ע"פ ,לֵעֹוּפְתַה (לֵעֹוּפ)
 .ךיז

 ,-רעטעברַא ;רעשירָאטעברַא .ת ,יִלֲעֹוּפ

 ;ךיז ןטײרּפשעצ .ע"פ ,(ץיֹופִי ,ץַּפ) ץוּפ
 .ךיז ןייגעצ :ךיז ןטײרּפשרעדנַאנוֿפ

 -רעדנַאנוֿפ :ךיז ןטײרּפשרַאֿפ ,ץֹוּפִה --
 טיײרּפשרַאֿפ : ךיז ןייגעצ ;ךיז ןטײרּפש

 .ןרעוו טריטרָאּפלָאק : ןרעוו

 -ײרּפשרעדנַאנוֿפ : ןטײרּפשרַאֿפ ץֵּפָה --

 .ןריטרָאּפלָאק :ןט

 -רעדנַאנוֿפ :ןרעװ טײרּפשרַאפ ,ץיֵפּוה --

 .ןרעוװ טריטרָאּפלָאק :ןרעװ טײרּפשעג

 -ַא ךיז :רעקידנסַײרסױרַא ךיז .ת ,ץ'ֵצֹוּפ

 ,רעקידנלַארּפסיױר

 ,ךיז ןעלקַאװ .ע"פ ,(קּופְי ,קָּפ) קּוּפ

 -רעד :ןעִיצסױרַא :ךיז ןעלקַאװ ,קָפָה --
 .ןעמוקַאבסױרַא ; ןכיירג

 -ַא ןרעװ :ןרעװ ןגױצעגסױרַא ,קָּפּוה --
 .ןרעו טכיירגרעד :ןעמוקַאבסיור

 ,גנולכיורטש ;גנורעטש .נ ,הָקֹוּפ

 .ז ,רֵקֹוּפ
 ;רעק

 -נעּפשרעדױו ; שטנעמ-רקֿפה
 .סרוקיּפַא

 -ַאמ קיטליגמוא :ןכערב .י"פ ,רֵּפָה (רּוּפ)
 -רַאֿפ ! ןקיטלַאװגרַאֿפ :ןרעטשעצ ;ןכ

 .ןכעלגעממוא

 ,רעכערבקַײרטש ,הָתיִבְׁש ריִּפַמ --

 טרעטשעצ :ןרעוװ ןכָארבעג ,רֵַּפֹוה --

 -רַאֿפ :ןרעװ טקיטלַאװגרַאֿפ :ןרעוו
 .ןרעוו טכעלגעממוא
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 .ןעלקערבעצ : ןעלשירקעצ ,רֶרֹוּפ --

 -קערבעצ :ךיז ןעלשירקעצ ,רֵרֹוּפְתִה --

 .רֹרָּפ עז .ךיז ןלַאֿפרעדנַאנוֿפ :ךיז ןעל

 .לֿפרעװ :עירעטָאל :לרוג ,ז ,רֹוּפ

 -ןַײװ : עשזייד-ןַײװ :רעטלעק .נ ,הָרְוּפ
 .ןסעגרַאֿפ ןוֿפ ךאלמ ןרַאֿפ .צַאב :סָאמ

 ,רערעּפטכורֿפ : רערַאבטכורֿפ .ת ,הָרֹזּפ

 :רעקידנבעווש ;רעקידנעִילב .ת ,ַחֵרֹוּפ
 .(.גרעביא) רעקידנעלקיװטנַא ךיז

 ;רעקידנּפעלשמורַא ךיז ,ַחֵרֹוּפ ַחֵרֹוא --
 ,רעּפעלש

 .ךעלדנקלָאװ עטכַײל .ר"נ ,תֹוחְרֹוּפ

 .רעגעלעג .נ ,אָיְרוּפ

 -ידרעּפכורפ ;ערַאבטכורֿפ ,נ"ת והָּיְרֹוּפ

 יעק

 ,גנוקיטַײצ ;טײקרַאבטכורֿפ .נ ,תוָיָרֹוּפ

 בוט-םוי רעלַאנָאיגער ;םירוּפ .ז ,םיִרּוּפ

 קנעדנָא ןַא יוו תוליהק עסיוועג ןיא
 ,הריזג ערעווש ַא ןדַײמסיױא ןוֿפ

 .רעקידמירוּפ .ת ,יִמיִרֹוּפ

 -רקֿפה :טסילַאדנַאקס : ןַאגילוכ .ז ,ַעָרֹוַּפ
 .רעכַאמ-ןעורמוא ;שטנעמ

 -ישנָא :למיה ןוֿפ קילגמוא .נ ,תּונֲעְרּוּפ

 ,תּונָעְרִּפ עז .שינעק

 -ערּבנַײא :רעשירעכערבֿפױא .ת,יָנָצְרּוּפ
 .רעשירעכ

 ;גנוזיילסיוא .ז ,ןְקָרֹוּפ

 ,ןָקָרִּפ עז .גנודָאלסיױא

 ;גנואַײרֿפַאב

 ,לֿפיש-סגנודָאלסױא .נ ,תָקָרוּפ

 ,טסיטַארַאּפעס :רעטרעדנוזעגּפָא .ז ,ׁשֶרֹוּפ

 .עניילק :קיצניװ ;לסיבַא נ ,אָּתְרוּפ
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 ;גנוטער עזַײװלײט ,אָתְרּוּפ הֶלָּצַה --
 .גנוזיילרעד עניילק

 .המחנ עזַײװלײט ,אָתְרּוּפ הָמָחָנ --

 ןעורּפָא :ןעור .ע"פ ,(ׁשּופי ,שָּפ) ׁשֹוּפ
 .ךיז ןרעמ :ןעגנירּפש ;ךיז

 .ךיז ןטײרּפשרעדנַאנוֿפ ,ׁשֹוּפִה --

 -נעיצסיוא :רעקידנעמענּפָארַא .ת ,טְׁשֹוּפ

 -סיוא :רעקידנקערטשסיא :;רעקיד

 .רעוט

 .רעלטעב ,דֵי-טָשֹוּפ --

 .רעדניש-טיוה :רעדניש ,רֹוע-טְׁשֹוּפ --

 -קנַאב :רעטריטָארקנַאב ,לָגָר-טֵׁשֹוּפ --
 .קישטטָאר

 .רעכערברַאֿפ :רעקידניז .ז ,עַׁשֹוַּפ

 ןיא רעקינעּפשרעדיװ ,לֵאָרְׂשִי-ַעַׁשּוּפ --
 .הנומא רעשידִיי

 .רעכערברַאֿפ-המחלמ ,הָמָחְלִמיַעַׁשֹוּפ --
 .טײקשירעכערברַאֿפ .נ ,תֹונָעְׁשֹוּפ

 ,רעקיטליגכַײלג :רעכעלבעל .ת ,רָׁשֹוּפ

 .רעסַאװ ךעלבעל ,ןיִרְׁשֹוַּפ --

 :רעװיאַאנ ;רעקיבױלגטכַײל .ת ,הָתֹוַּכ
 .רעטַאװעשירַאנ

 :ץוויאַאנ :סקַא-ריט רַאֿפ ךָאל .נ ,הָתֹוַּפ
 ןכעלבַײװ רַאֿפ .צַאב :עטַאװעשירַאנ
 .ןַאגרָא-טכעלשעג

 רענעֿפע .ז ָחֶתֹוּפ
 * .(רישכמ ,ןעלטכעש

 -ןוורעסנַאק ןוֿפ)

 .סָאלש-ריט :לסילש ;ךירטיוװ .נ ,תַחַתֹוּפ

 .רערעלקרעד :רעזייל .ז ,רֵתֹוַּפ

 ,דלָאגניג .ז ,וָּפ

 ,גנוגנירּפשרעטנוא ; גנוצנַאט .ז ,ץּוּלַּפ

 ,גנולקיש .ז ,לזִּפ

 תֶלְוַּפ -- אֶּתְרּוּ

 -ישעגרעדנַאנופ ;:רעטײרּפשעצ .ת ,רוזָּפ

 -עצ :רענעֿפרָאװעגרעדנַאנוֿפ ;רעט
 .רעטַײרטש

 -נַאניּפ :גנוטײרּפשרעדנַאנוֿפ .ז ,רֹוּזַּפ

 .גנואַײרטשעצ ;גנוטישרעד

 .טַײקנֿפרָאװעצ ; גנוטײרּפשעצ .נ ,הָרּוזְּפ

 :קילַײא ךיז ןגעװַאב .ע"פ ,(זֹופָי ,זַוָּפ) זֹזָּפ
 .ןעמושז ;ןלַײא

 .ךיז ןעיירד :ןצנַאט ;ןעגנירּפש ,וֶּזַּפ --

 .ןרעו טצנַאטעג ,זֹוּזָּפ --

 .ןדליגרַאֿפ ,זֵפָה --

 -ניג ןיא :ןרעוװ טעדליגרַאפ ,זָּתּוה --
 ןרעטַײל :ןרעװ טלדנַאװרַאֿפ דלָאג

 .דלָאג ןייר ןיא

 -לַײארעביא :רעקילַײא .ת ,אָזיִוַּפ ,זיִזָּפ

 .ּפָאק-ץיה :טולּפ :רעקיניזטכַײל רעט

 .צַאב) קלָאֿפ טלַײארעביא ,אָזיִזְּפ אָּמִע --

 .(קלָאֿפ ןשידִיי ןרַאֿפ

 :שינעלַײארעביא :שינעלַײא יב ותוויִזַפ

 :טײקיּפעק-ץיה :טייקטליײאעגרעביא

 .טייקיניזטכיַײל

 .שינעֿפרַאװנגױא :לקיש .נ ,הֶליִוָּפ

 ַא) גנומורברעטנוא :גנומורב .נ,הָמיִזַּפ

 .(ןוגינ

 ןעלקיש : ןעלקיש .ע"פ ,(לֹזִפְי ,לֵזְּפ) לֹוָּ
 .ןיימ ןקיטַײז ַא טימ

 .קידלקיש ןרעוו ,לַזָּפַה --

 .קילב ַא ןּפַאכ : קילב ַא ןֿפרַאװ ,לֵזְּפַה --

 .רעלקיש .ז ,ןֶלְוַּפ

 גנוֿפרַאװ-ןגיוא ;טייקידלקיש .נ ,תֹונְלְַּפ
 .ןיימ ןקיטַײז ַא טימ

 .רעקָאסיק :רעקידלקיש .ת יָבְְוַּפ

 .רעלעֿפ-לקיט .נ ,תֶלֶזַּפ



 הָוֲחַּפ - םִז

 .ןעמורברעטנוא :ןעגניזרעטנוא .י"פ ,םֶּזַּפ

 -נוא :ןרעװ ןעגנוזעגרעטנוא ,םֹוּזָּפ --
 .ןרעװ טמורבעגרעט

 .ךיז ןעגניזרעטנוא ,םּנַּפֶתִה --

 = ב ; ןיירפער ;טעלּפוק ;לדיל ז ,ןומָזִּפ

 .ריש רעזעיגיל

 -ןטעלּפוק ;גנוסַאֿפרַאֿפ-ןטעלּפוק .ז ,ןּומְזִּפ
 .גנוגניז

 -ַאב ; גנוסַאֿפרַאֿפ -ןטעלּפוק .נ ,תּואָנֹומְזִּפ

 .ןטעלּפוק טימ גנוקיטֿפעש

 -ּפוק :רעסַאֿפרַאֿפ-ןטעלּפוק .ז ,יאַנֹומְזִּפ

 .רעגניז-ןטעל

 ,ןטעלּפוק ןסַאֿפרַאֿפ .י"פ ,ןֵמְזַּפ

 ,ָאז ,(תֹואָקְמְִּפ ר) יז יקְמְופ
 .ןקָאז (ןצעמע) ןוטנָא .י"פ ,קַמְזַּפ

 .ןקָאז ןיא ןוטעגנָא ןרעו ,קַמָזִּפ --
 ;ןטישרעדנַאנוֿפ .ייפ ,(רֹזָפְי ,רֵזָּפ) רֹוָּפ

 -ַײרטעצ ;ןפרַאוװעצ ;ןֿפרַאװרעדנַאנוֿפ

 .ןדנעװשרַאֿפ : ןזָאלרעדנַאנוֿפ ; ןב

 -רעדנַאנוֿפ :ןרעװ טײרּפשעצ ,רֵזֵּפִה --
 :ןרעװ ןבירטעגרעדנַאנוֿפ :ןרעוװ טישעג
 .ןרעו טזָאלעגרעדנַאנוֿפ

 -רעדנַאנוֿפ !ןטישרעדנַאנוֿפ .י"פ ,רֶנַּפ --

 -נוֿפ ;ןבַײרטעצ ;ןֿפרַאװעצ ; ןֿפרַאװ

 .ןדנעװשרַאֿפ ; ןזָאלרעדנַא

 .ךיז ןעַײרטשעצ ,וּתְעַּד תֶא רֵּזַּפ -

 -נַאנוֿפ :ןרעװ טישעגרעדנַאנוֿפ ,רוחפ --

 :ןרעװ ןבירטעצ :;ןרעװ ןֿפרָאװעגרעד

 .ןרעװ טזָאלעגרעדנַאנוֿפ

 .טייהרעטישעגרעדנַאנוֿפ ,רָּזִפְמִּב --

 ןײגרעדנַאנוֿפ :ךיז ןטישעצ ,רֶּזַּפְתַה --
 .ךיז ןזָאלרעדנַאנוֿפ :ךיז ןטײרּפשעצ :ךיז

 .ך"נַּת ןיא ּפָארט ַא ןוֿפ ןעמָאנ .ז ,רֶזָּפ
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 .גנוטײרּפשעצ .ז ,ןֹורְּזִּפ

 .רעגנערבסיוא ;רעדנעװשרַאֿפ .ז ,ןֶרְזַּפ

 -נעװשרַאֿפ ;גנודנעוושרַאֿפ .נ ,תּונְרְזַּפ

 .יירעגנערבסיוא ; טייקשירעד

 -נערבסיוא :רעשירעדנעװשרַאּפ .ת ייַבָרְזַּפ

 .רעשירעג

 -טסַאּפ :ץענ :עקנַאב-ךעלב :ךעלב .ז ,הַּפ
 .גנולכיורטש :עק

 .גנושיוטטנַא .ריז ,ׁשֵפַנ"יֵחַּפ --

 :ןבָאה ארומ .ע"פ ,(דַחְפָי ,דַחַּפ) דֹחַּפ
 .ךיז ןקערשרעביא :ךיז ןקערש

 -יא :ןרעװ ןקָארשעגרעביא ,דֵחָּפִה --
 .ךיז ןקערשרעב

 -יא :ךיז ןקערש :ןבָאה ארומ ,דֵחַּפ --

 .ןקערשרעב

 .ןקָארשעגרעביא ןַײז ,דֹוחָּפ --

 -רַאװנָא ; ןקערשנָא :ןקערשּפָא ,דָחַפַה ==

 .ארומ ַא ןֿפ

 .ןרעװ ןקָארשעגרעביא ,דֵחְּפֶה --

 .לקנעש ,(םיִדֲחַּפ 'ר) .ז ,דַחַּפ

 טכרוֿפ :ארומ :קערש;(םיִדָחִּפ 'ר) .ז ,דֵחַּפ

 !ארומ טשינ בָאה ! דַחַּפ לֵא --

 .טכרוֿפ ;ארומ :קערש .נ יהָּדְחַּפ

 ,סורט :רעקידוועקערש .ז ,ןְדְחַּפ

 .טייקידוועקערש .נ ,תֹונָּדְחַּפ

 "ידתונדחּפ :רעקידוװעקערש .תייִנְּדְחַּפ

 .רעק

 :(לטיטילדַא רעשיבַארַא} ַאשַאּפ .ז ,הָחָּפ

 ,(.טלַא ןיא) רָאטַאנרעבוג

 -עגנָא :רענעקָארשעגרעביא .ת ,דּוחָּפ

 .רענעקָארש

 ,(.טלַא ןיא) זַײרק :עינרעבוג .נ ,הָוֲחַּפ
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 םֶחָּפ -- זּוחָּפ

 עב יב טא א

 יניזטכַײל ;רעטלײאעגרעביא .ת ,זּוחַּפ

 .רעק

 .גנולױקרַאֿפ .ז ,םּוחַּפ

 .לדַײב-ךעלב .ז ןֹוחַּפ

 -ישטַאלּפ :רעטקישטַאלּפעגוצ .ת ,סּוחָּפ

 .רעק

 .רערעגרע : רעקיטרעוורעדנימ .ת ,תּוחָּפ

 "ייוו ;רעקיצניװ :;קיצניװ .פ"הת ,תֹוחָּפ

 .רעקינ

 .סנטסקינייוו ,תֹוחָּפַה-לֶכָל ,תֹוחָּפַל =

 -עקיצניװרַאֿפ ;גנורענעלקרַאֿפ .ז ,תֹוחַּפ
 ,גנורעקינייװרַאֿפ ;גנור

 -רעביא ןעלדנַאה .ע"פ ,(זַחְפִי ,וִחַּפ) וֹחָּפ

 .קיניזטכַײל ןעלדנַאה :טלַײאעג

 .קיניזטכַײל ןעלדנַאה ,זַחַּפ --

 .קיניזטכַײל ןכַאמ ,וַחֶּפַה --

 -רעביא ןַײז ;קיניזטכַײל ןַײז ,וָחַּפְתִה --

 ,טלַײא

 -יא :טײקיניזטכַײל .נ ,תּוזֲהַּפ .ז ,זַחַּפ

 .טײקטלַײארעב

 .ּפָאק-ץיה ,םִיַּמַּכ וַּחַּפ --

 -לַײאעגרעביא :רעקיניזטכַײל .ז ,ןָזֲחַּפ
 .רעט

 .רעקיּפָאק-ץיה :רעקיניזטכַײל .ת ,יָבְזֲחַּפ

 .עקטסַאּפ ַא ןיא ןעגנַאֿפ ,ַחָּפָה (ַחֹחָּפ)

 .רעכעלב .ז ,חָחָּפ

 .יירעכעלב .נ ,תֹוחֲחָּפ

 .טַאטשקרעװ-רעכעלב .נ ,הָּיִחֶחַּפ

 ,גנוקישטַאלּפעצ .נ ,הָסיִחְּפ

 .טײקישטַאלּפ .נ ,תּוסיִחְּפ

 :לכעלב :עקנַאב-ךעלב עניילק .נ ,תיִחַּפ

 .לרעמונ

 -ענימרַאֿפ ;גנורענעלקרַאֿפ .נ ,הָתיִחְּפ

 .גנוצירקסיוא :;גנור

 -נּפָארַא :גנורעדינּפָארַא .נ ,תּותיִחַּפ

 .טייקיטכיוומוא :גנומ

 "רעד ;גנוקידיילַאב ,דֹובָּכַה-תּותיִחְּפ --

 .גנוקירעדינ

 גנורעדינּפָארַא-טרעוו ,ְךֶרֶע תּותיִחְּפ --

 .גנוצעשגנירג

 -נָא) קַאטלּפָאד :קַאז . ,ןיִלָחְּפ (לַחֹּפ)

 .(המהב ַא ןוֿפ ןקור ןֿפױא ןדָאלוצ

 תויח עטיוט ןוֿפ) גנוּפָאטשסױא .ז ,ץֹולֲחַפ
 .(לגיײֿפ ןוא

 רעדָא היח עטּפָאטשעגסױא +.ז ,ץֶלֶחֶּכ

 ,קיפ

 לגײֿפ רעדָא תויח ןּפָאטשסױא .י"פ ץַלֲחַּפ

 .א"א עטַאװ ,יורטש טימ

 טימ ןרעװ טּפָאטשעגסױא ,ץֹולָחֶּפ --

 .(תויח ,לגײֿפ) א"א עטַאװ ,יורטש

 ןכַאמ ;ןלױקרַאֿפ ;ןצרַאװשרַאֿפ ,ייפ ,םָחַּפ

 .ןליוק

 טלױקרַאֿפ ;ןרעוו טצרַאװשרַאֿפ ,םֹוחַּפ --

 .ןליוק ןיא ןרעװ טלדנַאװרַאֿפ ; ןרעוו

 -עװ טלױקרַאֿפ :ךיז ןלױקרַאֿפ ,םַחָּכִה --

 ןר

 -ירטקעלע :ליוק וצ ןרעוו ,םֵחַּפְתֶה --

 .ןרעװ ץרַאװש :ןרעוװ טריז

 .(רעשרעה} ַאשַאּפ ;לױק ,ז ,םֶחָּפ

 .ןליוקנייטש ,ןָבָא"יֵמֲחַּפ -

 רַאֿפ .צַאב ,ןעליוק עָאלב ,לֹזָּכ-םֶחַּפ --

 .עיגרענע-טניוו

 רַאֿפ .צַאב ,ןליוק עסַײװ ,ןֶבָל םֶחָּפ --
 .עיגרענע-רעסַאװ
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 טרענימרַאֿפ :ןרעװ רענעלק ,תֵחָּפִה -- | .לּפמעל-ליוק שירטקעלע ,םֶחָּפ"תַרּונ --
 טריצודער :ןרעוו ןעמונעגּפָארַא ; ןרעוו .עקלַאק ,םֵחָּפ-ריִנ --

 .ןרעוו עילַאק :ןרעװ טקידעשַאב :ןרעוו 1 : א
 ןרעוו עילַאק | .טֿפיטשַײלב-יּפָאק ,םֶחָּפ-ןֹורְפִע א

 .סקָאק : טַאנָאברַאק .נ ,הָמָחַּפ

 -יזינָאברַאק : גנוריטַאנָאברַאק .ז ,ןּומֲחַּפ

 וצ) סקָאק ,ןליוק טימ גנוטרַאה :גנור
 .(לָאטש ןוַײא ןוֿפ ןכַאמ

 -ַאװעד :ןרענימ : ןרענעלקרַאֿפ ,תֶחַּפ --
 .ןליוהסיוא ;ןרעדינּפָארַא :ןריאול

 -ער :ןרענעלקרַאֿפ :ןרענימרַאֿפ ,תַחָּפַה --
 .ןרעוו עילַאק :ןרעװ טקידעשַאב :ןריצוד

 -עלקרַאֿפ :ןרעוװ טרענימרַאֿפ ,תֵחָּפִה --
 :ןרעװ ןעמונעגּפָארַא :ןרעװ טרענ טיט .רושרב ןלױק וטהמ
 .ןרעוו טריצודער ,-ליוק :רעקילױק .ת ,יִמָחַּפ

 ;גנורעדינּפָארַא ,(םיִתָחִּפ 'ר) .ז ,ּתַחַּפ .ףָאטשרעסַאונלױק .ז ,ןָמיֵמְחַּפ
 -יטרָאמַא :רעלעֿפ ;לַאֿפּפָא : גנורענימ

 ,גבוֿפיטרַאֿפ ;גנוליוהסיוא ;עיצַאז
 8 ,ףאטשקיטש מ/ "45 --

 .עקטסַאּפ :ןָאל ,(םיִּתַחַּפ יר) .נ"וז ,תַחַּפ שקיעה יי ריז
 | זַײא ןלױקרַאֿפ :ןריזינָאברַאק .י"פ ,ןֵמְחַּפ

 ןֿפ דנַאר ןֿפױא ,תַמַּפייֵּפ יֵרְבֲעְּב -- | ,לָאטש ןיא סע ןעלדנַאװרַאֿפ וצ
 .םוהּת | / שא

 .ףָאטשנלױק .ז ,ןֶמְחַּפ

 -נלױק ;רעקיֿפַאטשנלױק .ת ,יִנָמֲחַּפ
 .-ףָאטש

 .(ףָאטש ןיא) רעלעֿפ .נ ,תָתָחֶּפ

 .(ןייטשלדייא) זַאּפָאט .נ ,הָּדְטַּכ

 ןוא טַאלב ןוֿפ לגנעטש :נ ,תֶרָטֹוטִּפ

 ;טּכוהפ" - |
 ,ריוושעג ;לוקנוברַאק .נ ,תָמָחַּפ

 -קיטש :רָעקיֿפָאטשקיטש .ת ,יִתָמְחַּפ
 -יה ,זנעג) גנוּפָארק :גנוּפָאטש = .-ףָאטש

 .גנושימ-ןצריוועג ;גנוליֿפנַא :(רענ
 יי 0 :ןשטעװקעצ .י"פ ,(סֵחְפִי ,םֵחָּפ) סחָּפ

 ,גנורעדיולּפ-םּתס ,םיִלָמ יֵמּוּטַּפ -- ,ןקישטטַאלּפעצ

 :רעטּפָארקעג :רעטּפָאטשעג .ת םֹוטָּפ  -ַאלּפעצ :ןרעװ טשטעווקעצ ,םֵחָּפִה --
 .רעטשימעג-ןצריוועג .ןרעוו טקישט

 יז .רעטגָאזעגּפָא ;רעטַײרֿפַאב .ת ,רּוטָּפ .רעּפעט .ז ,רָחַּפ

 .לגנעטש
 : .ילּכ ענעדרע :ילּכ ענעַײלעצרָאּפ .ז ,רֵחַּפ

 .ײרעּפעט .נ ,תֹורָחַּפ

 -רַאֿפ .ייפ (תַחְפִי ,תֹהָפְי ,תַחָּפ) תֹחָּפ

 :ןעמענּפָארַא ;ןרענימרַאֿפ ; ןרענעלק
 ןרעװ ;טרעו ןיא ןרילרַאֿפ :ןליוהסיוא
 .קירטש :(ףוג ןיא) סקּוװנָא .ז ,רֹוטִּפ .ךיז ןרענימרַאֿפ :רעקינייװ

 .טנַאה עַײרֿפ ;גנולדנַאה עַײרֿפ .ז ,רּוטִּפ | .רעקינייוו רדסּכ טרעוו ְּךֵלֹוהְו תַחֹוּפ --

 עשירעטילימ) !עטַײרֿפַאב !םיִרּוטְּפ --

 .(ערטשומ ןקידנערַאֿפ םַײב עדנעמָאק

 -ןעמולב ןוא ןּפסָאנק ,םיִציִצ יֵרּוטְּפ --
 .ךעלגנעטש
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 -רַא ןוֿפ גָאזּפָא .ר"ז ,םיִרוּטִּפ .ז ,רוּטַּפ

 .גנוקידניק :טעב

 .ןעלּפַאלּפ :ןרעדױלּפ .ע"פ ,טֵּטַּכ

 -רעדױלּפ ;רערעדױלּפ . ז ,שיִּטַּפ ,טֵּטַּפ

 .רעלּפַאלּפ :קַאז

 ;גנואײגקעװַא ;גנודײשּפָא . נ הָריִטְּפ

 .טיוט

 .רעמַאה .ז ,ׁשיּטַּפ

 .לרעמעה ,ׁשיִּטַּפ"ןֶּב --

 -כיוו ןוא רעקידובּכב ,קֶזָחָה ׁשיּטַּפ -
 .ןַאמ רעקיט

 -ַאה ןשיווצ ,ןֶדֵּסַה ןיֵבּו ׁשיִּטַּפַה ןיֵּב -
 .עלדַאװָאק ןוא רעמ

 .לרעמעה .ז ,ןוׁשיטַּפ

 .ענילַאמ .ז ,לָטָּפ

 ;ןּפָארק :ןּפָאטש .י"פ ,םֵּמַּפ
 .ןבלַאז רעדָא ןצריוו

 -עג ןשימ

 :ןרעװ טּפָארקעג ,טּפָאטשעג ,םֹוּטָּפ --

 -עג) ןרעוװ טשימעג : ןַײז טּפָאטשעגנָא

 ,(ןבלַאז ,ןצריוו

 .ןרעװ טּפָאטשעג ,םֵמָּפִה --

 .ךיז ןּפָאטש ,םֵּטַּכְתִה --

 רעּפָאטש-תומהב רעדָא -תופוע .ז ,םָּטַּכ

 .טסירעגָארד :(שיײלֿפ ףיוא)

 רעטעשַאּפעג) סקָא רעטּפָאטשעג .ז ,םָטָּפ

 .(לַאטש ןיא

 .רעצכעטַײרק :ןצריוועג .ז ,םָטָּפ

 .םטיּפ ,לּפעק-טכורֿפ .ז ,םָּטִּפ

 .לצרָאװ-טסורב :לּפעק-טכורֿפ .ג ,הָמָטַּפ

 .עשזייד ענעדרע .ז ,םַּטִּפ

 .ײרעדױלּפ :ײרעלּפַאלּפ .ז,טֹוּפְטַּפ

 תֶרֹּטִּפ -- רּוּטַּפ

 -לסעק :לעטשרעטנוא .ז ,טֹוּפִטַּפ ,טּוּפְטַּפ

 ,לעטשרעטנוא

 -נָא :ןױעדיולפ :ןעלּפַאלּפ .ע"פ ,טָּפָטַּפ
 .ןֿפַײרג

 .ןֿפרּוװרָאֿפ .ןכַאמ ,דָגָנְּכ טֵּפְׁשַּפ --

 .רערעדױלּפ ;רעלּפַאלּפ .ז ,ןָטֶּפְטַּפ

 ;ײרעלּפַאלּפ .נ ,תּונָטְּפְטַּפ

 -נרעדױלּפ :רעשירעלּפַאלּפ .ת זיַנָמַּפָטַּפ

 .רעקיד

 .יירעדולּפ

 דָאלַײרֿפ .י"פ ,(רַטַפִי ,רֹשְפִי ,רַטָּפ) רֹטָּפ
 -ַא .ע"פ .ןיג ןזָאל :ןעַײרֿפַאב :ןז
 .ן'טגּפָא : ךיז ןקורּפָא :ךיז ןכַאמסיור

 .בַײוװ'ס ןטגּפָא ,וּתְׁשִא תֶא רֹטָּפ --

 .םָארטש-רעסַאװ ַײרֿפ ןזָאל ,םִיַמ רֹשָּפ --

 :ןרעװ רוטּפ :ךיז ןעַײרֿפַאב ,רֵטָּפִה --
 .ןברַאטש ; ןײגקעװַא ;ךיז ןדיישּפָא

 -ימעד ןביג :ןקידניק :ןגָאזּפָא ,רֵּטַּפ --

 .עיס

 טקידניקעג :ןרעװ טגָאזעגּפָא ,רוּטָּפ --

 .ןרעוו טרינָאיסימעד :ןרעוו

 יג ןזָאל :ןענעפע :ןענעלּפָא ,רֵטְּפַה --
 :עיסימעד ןביג :ןגָאוּפָא ;ןעַײרֿפַאבו
 .ןקידנערַאֿפ ; ריטֿפמ ןגָאװ

 .ןושל טימ ןײגסױרַא ,הָּפָׂשִּב רֵטְּפַה --

 ןַײז דיּפסמ ,תָמ לַע רֵַטְּפַה --

 :עיסימעד ןיא ךיז ןבעגנָא ,רֵּטַּפְתִה --

 .ךיז ןגָאזּפָא ןרינָאיסימעד

 .גנילטשרע .נ ,הָרְטִּפ .ז ,רָטֵּפ

 .למעוװש : םָאוװש .נ ,הָּיְרטִּפ

 ךָאנ ןעמָאװש יװ ,תֹויְרָטְפְכּו ןיִהֵמְכִּכ --
 .ןגער ַא

 ,גנוכַאמסױרַא :דיירסיוא .נ ,תֶרטִּפ



 סִיַּפ - יִּפ

 יהָּפ עז .(הֶּפ ןוֿפ) ,יַּפ

 -ולב טימ טסוק רעקיטֿפוד) ַאטור .ז ,םָניֵּפ

 .(ןעמ

 ,גנובָאשזד : שינעקישנָא ;קילגמוא .ז ,ריֵּפ

 :ילּכ ַא ןיא גנונעֿפע :קיטשדנומ .נ ,הָּיַּפ
 ,גנַאגסיואלרער

 .עיזעָאּפ עשיגרוטיל :גנוטכיד .ז,טֹוּיַּפ

 .רעשירעטכיד ;רעשיטצָאּפ .ת ,יִטּויַּפ

 ,טייהיַײרֿפ עשירעטכיד ,תיטויּפ תּורָח -

 יַאקיטעָאּפ ַאיצנעציל

 .נ ,תֹויְטּויַּפ
 טייק

 -שיטלָאּפ ;טיײיקשירעטכיד

 .טלעכעלטֿפול :ערָאּפ .נ ,תיִנֹויַּפ

 גנוכַאמ-םולש :גנוטעברעביא .ז ,סויָּפ

 .עירעטָאל :גנוֿפרַאוװ-לרוג

 ,הַּפ עז .רעלַײמ .ר"נ ,תֹויָּפ ,תֹויַּפ

 טימ ןצרַאװשרַאֿפ : ןעשזַאסרַאֿפ .י'פ ,ַחָּיַּפ
 .עשזַאס

 טקעדַאב :ןרעװ טעשזַאסרַאֿפ ,ַחֹוּיִּפ --
 .עשזַאס טימ ןרעוו

 .ץַאזּפָא-לױק :עשזַאס .ז ,חִּיַּפ

 ,גנוזָאלדזַאג ;זָאלב .נ ,הָחיֵּפ

 .שוט .ז ,ןוחיִּפ

 טיזַארַאּפ-ןעמָאװש רעצרַאװש .נ ,תַחַיַּפ

 .(תוריּפ ןוא ןסקיוועג ןוֿפ טײקנַארק)

 ;גנוטכיד ןסַאֿפרַאֿפ ? ןטכיד .ע"פ ,טיַּפ

 .גנוטכיד עשיגרוטיל ןֿפַאש

 טסַאֿפרַאֿפ :ןרעװ טעטכידעג ,תֹויָּפ --
 .(גנוטכיד) ןרעוו

 עשיגרוטיל ;עיזעָאּפ ;גנוטכיד .ז ,טִיַּפ
 .גנוטכיד

 .טעָאּפ :רעטכיד .ז ,טִיַּפ
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 ןופ רעטכיד ;טצָאּפ :רעטכיד .ז ףֶטִיַּפ

 .עיזעָאּפ רעשיגרוטיל

 -רַאֿפ :ךעלדעלנגיוא יד ןברַאֿפ .י"פ ,ְךִיַּפ

 א ןב

 -(ןּפיל ,ןגיוא) ןרעװ טברַאֿפעג ,ךֹויִּפ --

 .טנַאפלע .ז ,ליַּפ

 .ןײבטנַאֿפלע ,ליַּפַה ןש ר

 .עשזייד :עילַאב .נ,אֶלְיַּפ

 .בַײװסבּפעק ,(םיִׁשְנַליִּפ 'ר) .נ ,ׁשֶנְליִּפ

 -עלנעמַאװצ עלַאגעלמוא .נ ,תֹוׁשְנַליִּפ
 .(טַאניבוקנָאק) ןַאמ ַא טימ גנוב

 ,לטנַאֿפלע :טנַאֿפלע ןוֿפ סניילק .ז ,ןֹוליִּפ

 .גורק ,(ןיִלְיַּפ 'ר) .נ ,יִלָיָּפ

 :םַארג 7.5 ןופ טכיוועג .טלַא .ז ,םיַּפ

 -כַמ ַײב ץרַאטשסױרַא :עבטמ עניילק

 .םיריש

 .ץליֿפ .ז ,ןֹוניִּפ

 .עקשזַאנעמ עשירענלעז .ז ,ָךֶניִּפ

 .רעדיױג ; טײקטעֿפ ;סטעפ .נ,הָמיִּפ

 -סױרַא :(א"א לסילש ַא ַײב) ןָאצ .ז ,ןיִּפ
 .ץרַאטש

 ןֿפרַאװ :ןריסָאל :ןטעברעביא .ע'פ ,סִיַּפ
 .עירעטָאל ןעַיצ ;לרוג

 .ןרעװ ןטעבעגרעביא ,סֹוּיָּפ --

 ;ןכַאמ רעטכַײל ;ןטעברעביא ,סֵּפָה -

 לרוג ןֿפרַאװ : ןריסָאל :ןרעטכַײלרַאֿפ

 .(רעטַײא) ןשטעווקסיוא

 טשטצווקעגסיוא ,סָפּוה --

 .(רעט

 -ייא) ןרעוו

 .ךיז ןטעברעביא ,םִיַּפְתַה --

 2 סָאל ;לרוג ,(םיִסָיְּפ ,תֹוסָיְּפ 'ר) .ז ,סיִיַּפ
 ,לטיווק ;לֿפרעװ :עירעטָאל
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 .רעטעברעביא ;רעכַאמ-םולש .ז ,ןָסִיַפ

 .גנוטעברעביא .נ ,תּונָסּיַּכ

 .רעכעלטעברעביא .ת ,יָנָסיַּפ

 .לזנערֿפ .ז ,ףיֵּפ

 ;לױמ :ףרַאש-דרעוװש ;ףרַאש .נ ,הָּיִפיַּפ

 ,גנונעֿפע

 .(לגױֿפ) סוטנַא .ז ,ןֹויָפיֵּפ

 ךרוד) גנולשירקעצ :סַײרֿפױא .ז ,ץיּוציַּפ

 .(סַײרֿפױא

 .שינעלסיירט :גנולסיירט .ז ,קיּפ

 ;לסײרט-ּפָאק ;לקָאש-ּפָאק ,שאֹר קיֵּפ --
 ,(רעטעמ 0.55 ךרעב) סָאמ-חטש

 ;ּפָאנק :ּפונק ;לסּפַאק ;ןּפָארּפ .נ ,הָקיֵּפ
 ,(ליוק-סיש ַײב) לטיהדניצ ;לַײב

 .ןבורג ;בָארגסױא ;בורג .ז ,ריִּפ

 ,גנורעלקרעדנגעק ,הָכָריִּפ ,אָכְרִיַּפ

 .רעדערכיוב .ז,םֹותיפ

 .עלעגורקלייא ,(םיִּכַּפ 'ר) .ז ,ָּדַּפ

 ; ןטייקיניילק ,םיִּנַטְק םיִּכַּפ =

 .ןכַאז

 עניילק

 ;ןלַאװקסױרַא ;ןעמָארטש .י"ועפ ,הֵּכַּפ
 -סױרַא ןכַאמ ;ןרינַאמע ;ןסילֿפסױרַא
 .ןעמָארטש

 :ץָארּפשסױרַא ;םָארטשסױרַא .ז ,יֹוּכַּפ

 ,לַאװקסױרַא

 -ָארברַאֿפ :רעטקירדעגנעמַאזוצ .ת ,רּוכָּפ

 .רענעכ

 .(.גרעביא ךיוא) ןרעטכינסיוא .י"פ ,ַחָּכַּפ

 ךיוא) ןרעװ טרעטכינעגסיוא ,ַחֹוּכָּפ --
 ,(.גרעביא

 אֹלְּפ - ןְסיֵּ

 "יא ךיוא) ךיז ןרעטכינסיוא ,ַחֵּכַּפְתִה --
 .(.גרעב

 .רערעטכינ .ת ,ַחָכּפ

 .טייקרעטכינ .ז ,ןֹוחָּכַּפ

 ,טייקרעטכינ .נ ,תּוחָּכַּפ

 . .לעגורק :לקִיָאלס .נ ,תיִּכַּפ

 .ערַאכוס .ז ,םֶסֶכּפ

 -ַאװק :גנוסילֿפ ;גנומָארטש .ז ,ְךֹופְכִּכ
 .גנול

 -ָארטשסױרַא :ךיז ןעבלוב .ע"פ ,ְךֵּפְכַּפ
 .ןלַאװקסױרַא ; ןעמ

 -ערבעצ :ןכערב .י"פ ,(רֹּכָפְי ,רֵכָּפ) רֹכַּפ
 .ןעלצרָאװסױא ;ןכ

 .:טנעה יד ןכערברַאֿפ ,ויָדָי תֶא רֹכְּפ --
 .רעגניֿפ יד ןכערברַאֿפ

 -סיוא :ןכערברַאֿפ ;ןכערבעצ ,רֵָּכַּפ --

 ְו ,ןסַײר

 .ןקירדנעמַאזוצ ,רֹוּכִּפ --

 ןַײז :ךעלרעדנוװ ןַײז .ע"פ ,אֵלָּפִה (אלַּפ) !
 -ֿפַײרגַאבמוא ןַײז :ךעלטנייוועגרעסיוא
 .ךיז ןרעדנּוװ :ךעל

 -רעדנּוװ !ךעלטנייוועגרעסיוא !אָלִפַנ -
 !רַאברעדנּוװ !ךעל

 .רעדנוװ ,תֹואָלַּפִנ --
 .ןלָאצּפָא ;ןליֿפרעד ,אָּלַּפ --

 ןֿפורסױרַא ןרעדנּוװַאב ןכַאמ ,אֵלֵּפַה --
 .ןענכייצנָא ;ןקירדסױא ;גנורעדנּוװַאב

 .הצע עכעלרעדנּוװ ַא ןביג ,הֶצֵע אֵלְפַה ==

 !ךעלרעדנּוװ !איִלֵּפַהְל --

 -גוװ רעביא רעדנּוװ ,אָלָפְו אֵלֵּתַה --
 ׂ ,רעד



 לֵצְנַלְּפ -- אלָּפ

 .ךעלרעדנּוװ ןַײז ,אָלְּפֶה --

 -נּוװַאב ןַײז :ךיז ןרעדנּוװ ,אָלַּפְתִה --
 ,טרעוו-סגנורעד

 ;רעדנּוװ ,(תֹואָלְּפ ,םיִאָלְּפ 'ר) .ז ,אָלֵּפ
 ,סנ

 -גּוװ רעביא רעדנוװ ,םיִאָלּפ יֵאְלִּפ --
 .רעד

 .סנ ַא ךרוד ,אָלֵּפ הֵרֹאָּב -

 .(ןקַאב וצ) ּפָאטרעדנּוװ ,אָלָּפ-ריִס --

 ןיא ןעקניזּפָארַא קרַאטש ,םיִאְלִּפ דֹרָי --
 ,טרעוו

 -עלֿפַײרגַאבמוא :רעכעלרעדנוװ .ת,יִאְלִּפ
 .רעכ

 -רעדנּוװ : רערַאבֿפַײרגַאבמוא .ת ,יִאְלָּפ
 ,רעכעל

 -עלָאק :גנוגעווַאב :גנוֿפרַאװ .ז ,לּוּבְלִּפ
 ,גנושטַאק ;גנור

 יד טימ) ןעיירד :ןֿפרַאװ .י'פ ,לֵּבְלַּפ
 .(סעּפע טימ) ןגעװַאב :(ןגיוא

 ןעיירד :ןֿפרַאװ ,לָּבְלַּפִה ,לֵּבְלַּפְתִה --
 .(ןגיוא יד טימ)

 -עג :ןרעװ טלייטעצ .ע"פ ,גֵלָּפַה (גלַּפ)
 .ןרעװ ןטלָאּפש

 .ןדיישעצ :ןטלַאּפש : ןלייטעצ ;גָלִּפ --

 ןטלָאּפשעצ :ןרעװ טלייטעצ ,נֹולָּפ --
 .ןרעוו

 ;ךיז ןרעטַײװרעד :ןרעטַײװרעד ,גָלָּפַה --
 ןרָאֿפּפָא ;ןבַײרטרעביא : ךיז ןדנעװּפָא

 ןַא ןבָאה :ןעמיװשּפָא :ףיש ַא טימ
 .ןגעק ןַײז :גנונייפ רעדנַא

 .ןצעשגנירג קרַאטש ,ֹותּונְנִּב נֵלְפַה 7

 ,ןביול קרַאטש ,ֹוחָבׁשְּב גֵלֶּפַה -
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 ןייק ןגייל טשינ ,ְןֵמ ֹוּתְעַּד גֵלְּפַה --
 ,טכַא

 ןיא ןבַײרטרעביא ,ויָתֹוּדִמ לַע גֵלְּפַה א
 ,גנולדנַאה

 -עגּפָא :ןרעװ טרעטַײװרעד ,נֵלֵּפֶה --
 .ןרעװ טלייט

 ;ךיז ןדיישעצ :ךיז ןלייטעצ ,גֵלַּפְתִה --
 .ךיז ןטלַאּפש :ךיז ןײגרעדנַאנוֿפ

 :לײט :סָארטש-ךַײט :לכַײט .ז ,גֶלָּפ
 .טֿפלעה :עיצקַארֿפ

 ,לזניאבלַאה ,יִא-גֵלְּפ --

 .(בַײװ) טֿפלעה עטייווצ ,ףּוג"גֵלּפ --

 .ןטָאשבלַאה ,לֵצ"ֵלִּפ =

 .קָאר-ןע ױרֿפ ,הָלָמִׂש גֵלְּפ --

 .קיטײװּפָאק :ןערגימ .ז ,גֶלֹּפ

 .רעװרַאס : רענלעק .ז ,ָלֵּפ

 םיחוּכיװ ןריֿפ וצ רעבָאהביל ..ז ,יאַּגְלַּפ
 .סעיסוקסיד ןוא

 -רעטילימ) עינַאּפמָאק :עּפורג .נ !הָּנְלִּכ
 ,(טייהנייא |

 .יירעגירק-עיסוקסיד ,םיִרָבָּד תַּגֶלְּפ --
 ,ײרעטלַאּפש .ז ,הנָלְּ

 .םָארטש :עדנַאמָאק ;עּפורג .נ,הָּנַלְּפ

 טיובעג טָאה סָאװ רוד ,הָּגַלְּפַה רֹוּד --
 .(לובמ ןכָאנ) לֹבָב ןוֿפ םערוט םעד

 .למערטש : עלעכַײט .ז ,גָלְנַלָּפ

 - .רעטלַאּפשעצ :רעטלַאּפש .ז ,ןֶֶּלַּפ

 .גנוטלַאּפש ;ײרעטלַאּפש .נ ,תּונגְלַּפ

 -ידגטלַאּפש :רעשירעטלַאּפש .ת ,יָנּגלַּפ
 .רעק

 .סּפעש רעֿפַײרבלַאה .ז ,םָגלַּפ

 .ןטָאט ביַאה .ז ,לֵצְנַלְּפ
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 ;טײהנדײשרַאֿפ-סגנוניימ נ .אָּתְִלְּפ

 .קימעלָאּפ : טַײרטש

 יא :רענגעק :רעטַײרטש ,אָּתְנְלְּפ רַּב -
 .טְגענָאַּפ

 תיתָנלְּפ
 ,-עינ

 .לָאטש יװ טרַאה ןַײז .ע"פ ,דולָּפ (דלפ)

 .ןעמַאלֿפעצ דֵלְפַה -

 .םַאלֿפ ;לָאטש .נ ,הָדֶלָּפ .ז ,דֶלֵּפ

 .םלעה-לָאטש הָרָלְפ עַבֹוּכ --

 .לָאװ-לָאטש ,הָדְלִּפ"רָמָצ --

 :רעקיטרַאלָאטש ;רענעלָאטש .ת ,יִדְלַּפ
 ,רעטרַאהלָאטש

 ,.לטנַאמ-עזַײר .ז !םֶּדְלַפ

 ;ןזיולסיױא א .י"פ ,(הֶלָפִי ,הֶלָּפ)הלַּפ
 .ןזױלטנַא

 יַאּפמָאק :רעקידעינַאּפמָאק

 טזױלטנַא :ןרעוו טזיולעגסיוא ,הָלָּפַה --
 ןטוג םוצ) ןרעוו טלייטעגסיוא ;ןרעוו
 .ןעניוטש :(ןטכעלש רעדָא

 ;רעדיײלק ןזױלטנַא :ןזיולסיױא ,הָּלַּפ --
 .(.גרעביא) ךיז ןעלבַארג :ןרעטשינ

 -יישעצ ;ןליײטּפָא ;ןלייטסיוא ,הָלִּפַה --

 .ןרינימירקסיד :ןד

 ןטוג םוצ) ןרעװ טלייטעגסיוא ,הָלָּפָה =
 .(ןטכעלש רעדָא

 ז ףיִָדָהלַּ
 .ןיִרָדֲהְרַּפ

 עז .טֿפַאשנַאמטַאר :טַאר

 .גנולייטעצ ;גנוטלַאּפש .ז ,גֹולַּפ

 ,הָנלְּפ עז .עינַאּפמָאק :עּפורג .נ ,הָנּולְּפ

 ;טײהנדײשרַאֿפ-סגנוניימ .נ ,אָּתְנּולָּפ
 .קימעלָאּפ ;טַײרטש

 .-עינַאּפמָאק :רעקידעינַאּפמָאק .ת ,יִתָנּולְּפ

 ששי אטא += אָּתְגַלְּפ

 .גנודַײנשעצ ;!גנוצענעּפ .ז ,ַחּולַּפ

 גנולבירג ;גנוזיולסױא : גנוזיול .ז ,יִנלַּפ
 ,(.גרעביא)

 ,גנוטעב ;הליֿפּת .ז ,לּולָּפ

 .ךוּפ .נ ,הָמּולָּפ

 .סעּפע :רעצעמע ,(תיִנֹולְּפ .נ) .ז ,יִנֹולָּפ
 רעד :רעד :רעצעמע ,יָנֹומְלַא יִנֹולְּפ --

 .(םינָאנַא) ץנעי ןוא סָאד :רענעי ןוא
 ,בַײװ :ענעי ןוא יד :ענעי ,תינֹולָּפ --

 ,גנוגעוו .ז,םּולּפ

 .גנודַײנש-געוו ,ְּךֶרֶּדַה םּוּלַּפ --

 .גנַאגכרוד רענעֿפָא .ז ,ׁשּולַּפ

 -נַײרַא ;(לוש ַא ןוֿפ) שילָאּפ .ז ,ׁשּולָּפ
 .רעמיצרעדָאֿפ ;גנַאג

 -כרוד :ןרעקַא .י"פ ,(חַלְפְי ,חַלָּפ)ַחֹלָּפ
 ;ןדַײנשכרוד :ןרעקַארעדנַאנוֿפ :ןרעקַא
 .טייקכעלטעג וצ ןעניד

 :ןרעוװ טרעקַאעגכרוד ַחֵלָּפִה יד

 .ןרעוו טרעקַאעגרעד

 -נַאנוֿפ

 יעצ :ךעלקיטש ףיוא ןדַײנשעצ ,ַחֵלַּפ --
 ;ןדַײנשכרוד :ןרעקַארעדנַאנוֿפ ; ןרעקַא
 .ןסַײרכרוד

 :ןצענעּפ ףיוא ןרעװ ןטינשעצ ַחֹולְפ -
 -נוֿפ :ךעלקיטש ףיוא ןרעװ ןטינשעצ
 .ןרעו טרעקַאעגרעדנַא

 :ןצענעּפ ןיא ךיז ןדַײנש ,ֵַלַּפְתִה --
 .ךעלקיטש ףיוא ךיז ןדַײנש

 .קיטש : ץענעפ .ז ,הֵלָּת

 .ןייטשלימ רעטשרעביוא ,בָכָר חַלֶּפ --

 -לימ רעטשרעטנוא ,תיִּתְחַּת חַלּפ -
 .ןייטש

 ;רעױּפ .ז ,חָלַּפ
 .ןייטשלימ ;ךַאל

 -9ֿפ ;רעטעברַא-דלעֿפ



 יִליֵלְּפ -- הָחְלַּפ

 .טֿפַאשטריװדנַאל-דלפֿפ .נ ,הָחְלַּפ

 עזעיגילער :טסניד-טָאג ;טלוק .ז ,ןְחֶלֵּפ
 ,טסניד |

 .רעזעיגילער :רעשיטלוק .ת ,יִנְחְלִּפ

 -ַאר :ןענירטנַא .ע"פ ,(טלַפְי ,טֵלָּפ) טלַּפ
 -סױרַא :ןלייטסיוא .י'פ .ךיז ןעוועט
 :ךיז ןסַײרסױרַא ;ןכיוהסיוא ;ןֿפרַאװ

 .ןכערבסיוא

 -עטַארּפָא :ןרעװ טלייטעגסיוא ,שֶלָּפִה --
 -סױרַא ;ןרעװ ןכָארבעגסױא יז ןעוו
 .ןרעװ ןסָאשעגסױרַא :ךיז ןסַײר

 -עטַארּפָא ;ןֿפרַאװּפָא : ןריובעג ,טֵלֵּפ --
 .ןעוו

 -ַא :ןלייטסיוא : ןֿפרַאװסױרַא ,טְלֵפַה --
 ַא ,טרָאװ ַא) ןזָאלסױרַא ;ןסַײרסױר

 ,ןֿפרַאװּפָא ;ןריובעג :(דוס ַא ,ליוק

 .ךיז ןּפַאכסױרַא :ךיז ןסַײרסױרַא,שֵלִפֶה --

 -ץטַארּפָא : ןרעװ ןענורטנַא ,טֵלַּפְתִה =
 ,ךיז ןעוו

 ךיז :רענעֿפָאלטנַא :רענענורטנַא .ז ,טָלֶּפ
 .רעטעװעטַארעגסױרַא

 ;ץכעבַײלברעביא ;גנוטערּפָא .נ ,הָטֵלְּפ
 .טָארקנַאב

 ענערָאװעג-לצינ ,הָטֵלֶּפַה תיִרָאְׁש --
 ,ןטשער

 .ןריטָארקנַאב :ןענירטנַא ,הָּטֵלְּפ הֹׂשָע --
 .קרַאמ :סַאג .נ ,הָיְטִלְּפ

 .ץַאלַאּפ :ףיוה .ז ,ןיִטְלַּפ

 -סקעבעג :רעלדנעה-סקעבעג ז,רָטְלַּפ
 ,לדנַאה

 .ףיוה : ץַאלַאּפ .. ,ןיִרְטְלַּפ
 -גּוװ ;רערַאבֿפַײרגַאבמוא .ת ,איִלָּפ ,יִלָּפ

 ,רעכעלרעד
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 -שינמייהעג :טייקכעלרעדנוװ .נ ,הָאיִלְּפ
 ,גנוניוטש ;גנורעדנוװרַאֿפ :טײקלוֿפ

 רעכעלֿפַײרגַאבמוא ,הָאיִלְּפ .ׁשֵרְדִמ --
 .ןינע

 .רעקידנעטשרעדיוו :טנענָאּפָא .ת ,גיִלֵּפ

 ָאּפָא ןייק ָאטשינ ,ניִלָפּד ןאָמ תיִל =

 .קֿפס םוש ןייק ָאטשינ טסייה'ס ,טנענ

 ןוא אֹנַּת ַא זיא רע ניִלְפּו אּוה אָּנִּת -
 .ןרינָאּפָא רע געמ רעבירעד

 ,גנוטלַאּפש : יירעגירק .נ ,הָנילָּפ

 .שעמ .ז ןיִלֵּפ

 ,גנורעקַא .נ ,הָחיִלָּפ
 ;רענעֿפָאלטנַא :רענענורטנַא .ז ,טיִלָּפ

 ,רעטעװעטַארעג

 -רעביא רעניילק רָאג .,טיִלָפּו דיִרָׂש --
 ,בַײלב

 :גנוכערבסיוא :גנולייטסיוא .נ ,הָטיִלָּפ
 ,סירסױרַא ; גנוֿפרַאװסױרַא

 גנוּפַאכסױרַא קילעֿפוצ ,הֵּפ"תַטיִלְּפ --
 .טרָאװ ַא טימ (ךיז)

 רעלעֿפ רעקילעֿפוצ ,םֹומְלָק-תַטיִלְּפ -
 .ןבַײרש ןיא

 :ץכעבַײלברעביא :גנוטערּפָא .נ ,הָטיֵלְּפ
 .טָארקנַאב

 .רעטכיר-לַאנימירק .ז 0: לָּפ

 :ץעזעג-לַאנימירק .נ ,הָיִליִלּפ ,הָליֵלָּפ
 .טייקיטכערעג :טּפשמ רעלענימירק

 -ידירוי ;גנוטּפשִמ ;גנודָאל .נ ,תֹוליִלַּפ
 ,חוּכיוו רעש

 ;רעכעלטכירעג :רעלענימירק .ת ,יָליִלָּפ
 .רערַאבֿפָארטש

 ,טכירעג-לַאנימירק ,יָליִלּפ ןיִּד-תיֵּב --
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 ;ץעזעג-לַאנימירק יִליִלָּפַה קחַה -
 .סקעדָאק-ףָארטש

 ןוָע ,תיִליִלְּפ הֶרֵבֲע ,יִליִלְּפ אֶָּטֵח --
 .ךערברַאֿפ לענימירק ,יִליִלַּפ

 -ערברַאֿפ רעלענימירק ,יִליִלַּפ ַעַׁשֹוּפ -
 .רעכ

 ןרעװ טלעטשעג ,םיִליֵלפְּב אֵבּוה --
 .רעטקידלושַאב סלַא טכירעג ןרַאֿפ

 ; ךערגרַאֿפ לענימירק ,םיִליִלַּפ ןֹוָע --
 .ךערברַאֿפ רעווש

 -ענימירק :קיטסילַאנימירק .נ ,תּויְליִלַּפ
 .טייקשיל

 ;גנוגנירדנַײרַא ;עיזַאווניא .נ ,הָׁשיִלַּפ
 .(ךיז) גנוסַײרנַײרַא

 :לדניּפש :עינרעבוג :זַײרק . ,ְךֶלָּפ
 ;רעּפרעק-למיה ;ןעלנָא :עילוק :קָאטש
 .געוו : עטיברָא

 ןטכיר :קנַאדעג ןֿפױא ןעמוק .י"פ ,לָּלַּפ
 ןטּפשמ ;ןלייטרוא :ןטעב :ךיז

 טֿפָאהעג : ןרעו טלעטשעגרָאֿפ ,לֹוּלְּפ --
 .ןרעוו

 .דרע רעד ףיוא ןרעװ ןֿפרָאװעג ,לֵלָּפִה --

 ןטעב ;ןַײז ללַּפתִמ :ןענעװַאד ,לֵלַּפְתַה --
 .םימחר

 .טעבעג רעקרַאטש ;הליֿפּת .ז ,לֶלֵּפ

 ןיא טנָאמרעד) עקלביצ .נ ,הָלּוגלַלַּפ
 ,(דומלַּת

 .רעקימַײלש .ת ,םֶלָפְמ (םַלַּפ)

 .(שיֿפ) רעבמָאקס .ז ,דּומלַּפ
 ,(יָנֹומְלַא-יֵנֹולְּפ = יֵנֹולְּפ יװ) .ז ,יָנֹומְלַּפ

 .ץעגרע :סעּפע :רעצעמע

 -ָאֹּפ :טוּפסיד רעֿפרַאש ;גירק .ז ,םימְלִּפ
 .קימעל

 .רעשימעלָאּפ .ת ,יָסֹומְלֶּפ
 .רעקימעלָאּפ .ז ,ןֶסֹומְלִּפ

 .טופסיד ;קימעלָאּפ .נ ,תּונְסֹומְלִּפ

 ; ןריזימעלָאּפ .ע"פ ,סֵמָלַּפְתִה (סֵמְלַּפ)
 .ךיז ןרעּפמַא : ןריטוקסיד

 -כרוד ; ןרילעווינ ;ןכַײלגסױא .י"פ ,סלַּפ

 .ןריסנַאלַאב ;ןדַײנש

 :געוו ַא ןדַײנשכרוד ,ְךֶרֶּד ,ביִתָנ סֵּלַּפ -
 .ךיז ןסַײרכרוד

 טרילעווינ : ןרעוװ ןכילגעגסיוא ,סולּפ =
 -נַאלַאב :ןרעװ ןטינשעגכרוד :ןרעוו
 .ןרעװ טריס

 .גָאװ .ז ,םלֵּכ

 .עגַאװ-רעסַאװ ,םִיַמ-סֶלַּפ --

 ,ּפַאלק :ץעז .נ ,אָסלִּפ

 .ץימש עקידרעַײֿפ ,אָרּונְּד ִסְלִּפ --

 .ןריֿפָאזָאליֿפ .ע"פ ,ףֶסָלּפְתה (ףֶסֶלַּפ)
 -לעֿפ :ײרערַאנּפָא .ז ,רַטֶסלְּפ ,רָּתְסִלְּפ

 ,גנוש

 ,ליװקשַאּפ ,רֵּתְסַלְּפ-בֶתִּכ --

 .לוּפליּפ :קיטסיֿפָאס .ז ,לּוּפְלַּפ
 ןַא ןרעדילגעצ : יז ןעִימַאב .ע"פ ,לֵּפְלַּפ

 ; ןריטוּפסיד :ןַײז לּפלּפתִמ ךיז :ןינע
 .רעֿפעֿפ טימ ןצריװַאב ;ןרעֿפעֿפ

 .ןרעװ טרעֿפעֿפעג ,לֹופְלִּפ --

 -סיֿפָאס ןיא ךיז ןזָאלנַײרַא ,לֵּפְלַפְתִה --
 .ןייצ יד ןדעררַאֿפ :קיט

 ;(ץיויוועג ןוא טסוק) רעֿפֿפ .ז ,לָּפְלַּכ
 ,(סנירג) ןטיױש-עקירּפַאּפ

 .םיוברעֿפ9ֿפ .ז ,ןֹולָּפְִּפ
 -רַאֿפ-ןייצ ;טסיֿפָאס .ז ,ןֶּפְלִּפ ,ןלֶּפלַפ

 ,רעדער



 הָרּוּדְנַּפ -- תּונְלְפְלַּפ

 -סילוּפליּפ ;םזיציטסיֿפָאס .נ ,תּונְלָפְלַּפ
 .קיט

 .רעשיטסיֿפָאס .ת ,ָנְְָּלַּפ

 .לדנרעק-רעֿפ98 :עקירּפַאּפ .נ ,תֶלָּפְלַּפ

 .לדנרעק-רעֿפעֿפ :רעֿפעֿפ .נ ,אָּתְלַּפלַּפ

 -רעֿפעֿפ ףרַאש ,אָּתְפיֵרֲח אָּתְלַּפְלִּפ -
 רָאג ַא טימ ןַאמ ַא טסייה'ס ,לדנרעק
 .לכׂש ןֿפרַאש

 :ןרעװ טרעטישרעד .ע"פ ,ץֶלַּפְתִה (ץלָּפ)
 טלסײרטעגֿפױא ;ןרעוװ טרעטיצרעד
 .ןרעוו

 .ןרעטיצֿפױא ןכַאמ :ןרעטישרעד ,ץֵלָּפַה --

 -ײרטֿפױא :רעטיצֿפױא :רעדױש .ז ,ץֶלָּפ
 .לס

 .(ָאסַאל) קירטש-גנַאֿפ .ז ,רּוצְלִּפ

 -סײרטֿפױא ;גנורעטישרעד .נ ,תּוצָּלַפ
 .גנול

 ןֿפױא) קירטש ַא ןֿפרַאװרַאֿפ .י"פ ,רֵצָלַּפ
 ַא ןֿפרַאװרַאֿפ :(היח ַא ןוֿפ זדלַאה

 .ָאסַאל

 -ַאל ַא טימ ןרעוו ןעגנַאֿפעג ,רֹוצְלִּפ א
 ,קירטש ַא טימ ןרעו טקידנעבעג :ָאס

 ;ןעגנירדנַײרַא .ע"פ ,(ׁשלָּפְי ,ׁשֵלָּפ) ׁשֹלָּפ
 -ײרנַײרַא ;ןכערבכרוד :;ןעגנירדכרוד
 :עיזַאװניא ןריֿפכרוד ;ךיז ןס

 -כרוד : ןכערבכרוד :ןעגנירדכרוד ,ׁשֵּלַּפ --
 ,גנַאגכרוד ַא ןכַאמ :ןדַײנש

 ,ףוס ןזיב ןַײגכָאנ ,"רַחַא ׁשֵּלַּפ --

 ,דוס ַא ןגָאזסױא ,דֹוס ׂשֶלַּפ --

 -כרוד : ןרעװ ןעגנורדעגכרוד ,ׁשֹוּלָּת --
 .ןרעוװ ןטינשעגכרוד ;ןרעװ ןכָארבעג

 ;ןסױטשנַײרַא :ןּפוטשכרוד ׁשֵלָּפַה -
 ,עיזַאוװניא ןַײז םרונ

60 

 : ךיז ןרעגלַאװ :ךיז ןערָאט ,ׁשֵלֵּפְתִה -
 ךיז ןעשטַאק :ךיז ןעלקַײק

 ,דנַאל-רעניטסיליֿפ .נ ,תֶׁשֶלְּפ

 ,רעניטסיליֿפ ,יּתשילּפ .ת ,יִתְׁשִלַּפ

 גנונכײצַאב עשידַיי-טשינ .נ ,הָניִּתְׁשִלּכ
 .לארׂשי-ץרא רַאֿפ

 ס'המלט ןוא ס'דוד ןוֿפ ןעמָאנ .ז'יִתָלָּפ
 .עידרַאװג-בַײל

 .בר-ֿברע :ףױלעגנָא ,יִתַלָפּו יִתָרְּכ -

 ,םוּפ עז .ליומ .ז ,םֶּפ

 -ץלטנֿפערַאֿפ :גנוכַאמטנַאקַאב .נ ייַּבְמָּפ

 .גנוכ

 .ךעלטנֿפע ,יֵּבְמִּפְּב --

 .רעכעלטנֿפע ,ת יִבָמפ

 .טייקכעלטנֿפע .נ ,תֹויַּבְמֶּפ

 .רעטכַײל .ז ,טֹומָּפ

 .גנוטײלגַאב :עטיווס .נ ,אָיְלמָּפ ,הָיְלַמָּפ
 יד ;:תרשה-יכאלמ ,הָלְעַמ לֶׁש הֶיְלַמָּפ =

 .טָאג ןענידַאב סָאװ םיכאלמ

 .עטיווס ,הָּמַמ לָׁש הָיְלַמַּפ --

 ןזַײאביר .נ ,הָּיִפָמֶּפ

 ,ליומ לוֿפ ַא טימ ןסערֿפ .י"פ ,םָּפְמַּפ

 .טשינ לָאז :טשינ ידּכ :רעמָאט .ייפ ,ןֵּפ

 .טלַאטשעג :טכיזעג .ז ,ןֵּפ

 -טסוּפ ;טיײקידײל :טַײצ עַײרֿפ .ז ,יאַנְּפ
 | .טייק

 -רַאמ, :סעטַאקילעד :סקעבעג סיז .ז ,נֵנַּפ
 ,?סענַאּפעצ

 -ומַא ;לטרַאג-טלעג :רעטסַײט .נ ,הָּדְנֶּפ
 .סַאּפ-עיצינ

 ,לֿפַײֿפ-ךוטסַאּפ :ערודנַאב .נ ,הָרֹוּדְנַּכ
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 .זױהטסַאג : עמשטערק .ז ,קָדְנֶּפ

 -ַארַאּפ :רעמשטערק .; ,יֵקָדְנֶּפ ,יֹאָקְדִנְּפ
 -ילעב ןוא סקיוועג) רעטלַאהֿפיוא- ןטיז

 ,(יח

 -נעוּפָא :ןדנעוו .ע"פ ,(הָנְפְי ,הָנָּכ) הֹנֵּפ
 ןַײז :ךיז ןעַײרֿפַאב ;ךיז ןדנעוו :;ןד

 טשינ :םַאזקרעמפיוא ןכַאמ ;ַײרֿפ

 .ןרעוו

 םלענ ;ןֿפױלטנַא ,"יַנְפִל ףֶרע הֹנָּפ -
 .ןרעוו

 ;-ןוֿפ ךיז ןדנעװּפָא ,"לֶא ףֶרֹע הֹנָּפ -
 ."ןוֿפ ןכַײװ

 .גָאט ןוֿפ ןײגקעװַא ,םֹוי הֹנָּפ -

 .ןעניגַאב ,רֶקֹּב תֹונְּפִל -

 .טכַאנרַאֿפ ,בֶרָע תֹונָפִל =

 ךיז ןעַײרֿפַאב ;ךיז ןדנעװּפָא ,הָנָּפִה --
 טַײז ַא ןיא ןיגקעװַא ;(טעברַא ןוֿפ)

 טקיטַײזַאב :(ךיורבעג ןקידיילרעד וצ)
 .ןרעוו

 -ּפָא : ןקיניירסוא :;ןעמיורסיוא ,הָּנַּפ --

 -ַאב ;ןזָאלרַאֿפ :ןריאוקַאווע ;ןקינייר

 .ןקיטַײז

 טייג !געװ םעד ַײרֿפ טכַאמ ! ְךֶרֶּד ּוּנַּפ --
 !געװ ןוֿפ ּפָארַא

 -עגסיוא :ןרעװ טקיניירעגסיוא ,הָּּפ --
 -ַאב :ןרעוװ טריאוקַאווע : ןרעוו טמיור
 .ןרעוו טקיטַײז

 ;ךיז ןדנעוו ;ןדנעװּפָא : ןדנעוו ,הֵנָּפַה --
 .ןטכיר : ןקישּפָא

 .ןֿפױלטנַא ,ףֶרֹע הֵנְּפַה --

 טקישעגּפָא : ןרעוו ןדנָאװעגּפָא ,הָנָפִה --

 ,ײרֿפ ןַײז : ןרעו טעטכירעג :ןרעװ

 -ַאהעג-הנותח טשינ ,רעַײרֿפ ,הָנָפַמ -- |
 .רעט

 םיָנָּכ - קְדִנְּכ

 -רַאפ ןַײז ןוֿפ) ךיז ןעַײרֿפַאב ּ,ּהָּנַּפְתִה --
 רע טקידיילעגסױא :(ןעמונ

 .גנודנעוו :קע :לקניװ .נ ,הָּנִּפ

 ,קלָאֿפ ןוֿפ רענייטשלקניוו ,םָעָה תֹוּנִּפ --
 ,םיגיהנמ

 .זיוה ַא ןוֿפ ןייטשלקניוו ,הֵּנֶּפיְןַבֲא --

 ,ןייטשלקניוו ,הָּנִּפ ׁשאֹר --

 ,גנוגייל-ןייטשלקניוו ;הַּנִּפ ןָבָא תַיַרְי --

 -ײרֿפ :רעקידייל ,(הָיּונְּפ .נ) .ת ,יֹונְּפ
 -ייל .ז ,רעטַאהעג-הנותח טשינ :רע

 .טייקיד

 ;גנוקידיילסוא ;גנומיורסיוא .ז ,יֹונַּפ
 .עיסימסקע :עיצַאוקַאװע

 .לייטרוא-עיסימסקע ,יֹוּגַּפ ֹוַצ --

 -סיוא ;גנולטרעצדרַאֿפ :גנולטרעצ .ז ,קּוּנַּפ
 ,גנולדייא

 :הנווּכ ;גנודנעװּפָא ;גנודנעוו .נ ,הָינְּפ

 ,ןיימ -

 :טלַאטשעג :טכיזעג :םינּפ .נ'ז ,ר"ז ,םיִנָּפ
 ;םִעַט :ךַאלֿפרעבױא ; עדַאסַאֿפ : עזסיוא

 .סעַּכ

 -טנַא ,םיִנָּפִּב םיִנָּפ ,םיִנָּפ לֶא םיִנָּפ --
 ,רעדנַאנַאנגעק

 .ךַאלֿפרעביױא-םַי ,םָּיַה יֵנָּפ --

 עקירגריֿפנָא ,ץֶרָאָהיִנְּפ ריִעָה ִנְּפ -
 .טַײל ץקידובּכב ןוא

 :רעיודסיוא ;דלודעג ,םיִנָּפ-תּוכיִרֲא --
 ,טײקנטלַאהעגנַײא

 .רעקידװעמעש ,םיִנָּפיׁשוּב --

 -ײשַאב :טייקידוועמעש ,םיִנָּפ-תֶׁשַּב --
 .הּפרַח :עיצַאטימָארּפמָאק :טייקנד

 .טײקנסיררַאֿפ ;הּפצוח ,םיִנָּפ"יּולִג --



 םיִנָּפ - םיִנָּפ

 -ניגטוג ;טײקכעלֿפעה ,םיִנָּפ"תַרֶאָה --
 .טייקיצ

 .ןעזסיוא שיטעטסעיַאמ ,םיִנָּפ"תַרְדַה --

 .גנורישזעטָארּפ ,םיִנָּפ"רַּכָה --

 .קורדסיוא-םינּפ ,םיִנָּפ-תַרַּכַה --

 .גנוכַאמ-לעטשנָא ,םיִנָּפ-תַדְמֲעַה --

 ,עמַאנֿפױא ,םיִנָּפ-תַלְּבִקַה --
 ףלעווצ יד רַאֿפ .צַאב ,םיִנָּפַה םֶחָל -

 -תיב ןיא תבש ברע עטכַארבעג תֹולֲח

 .שדקמה

 -סיוא-םינּפ רעקידיירֿפ ,םיִנָּפ-רֹואָמ --
 .קורד
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 .לעטשנָא ןכַאמ ,םיִנָּפ דֵמֲעַה --

 .ןעגנַאֿפמע :ןעמענֿפױא ,םיַנָּפ לֵּבְקַה --

 ,ןֿפרַאװּפָא :ןגָאזּפָא ,םיִנָּפ בֵׁשה -- |

 .ןטעב קרַאטש ,םיִנָּפ הֵּלֲה -- !

 .ןרישזעטָארּפ ,םיִנָּפ אֹׂשָנ --

 יִהינָפְּב ,ויָנָפְּב ;ְךיִנָפְב ְףיִנָפָּב יֵנָפְּב --
 ןיא .ןםֶהיֵנָפְּב :ן םֶכיֵנָפְּב .ּוניֵנְפִּב
 ;טרַאװנגעק ןַײד ןיא ,טרַאװנגעק ןַײמ
 -נגעק ריא ןיא .טרַאװנגעק ןַײז ןיא
 ןיא ;טרַאװנגעק רעזנוא ןיא :טרַאװ
 -נגעק רעיײז ןיא :טרַאװנגעק רעַײא
 ,טרַאװ

 .ןגעקטנַא :טרַאװנגעק ןיא ,"יֵנְפַּב --
 .ליצ ;גנובערטש ,םיִנָּפ-תַּמַּנַמ --

 ,גנורישזעטָארּפ ,םיִנָּפ-אֹוׂשַמ --

 .טייקיליװטוג ,םיִנָּפ"רָבַס --

 .רעכערֿפ ,םיִנָּפ"זַע --

 ךיז רַאֿפ :ךיזרַאֿפנואנַא ,זמָצֵע יֵנָפִּב --
 .ןײלַא

 .רעדייא :רַאֿפ ,"יֵנְפִל --

 ;טײקנערֿפ ,םיִנָּפוע ,םיִנָפ-תּוַּע -
 .טייקידהּפצוח

 .גנַאֿפמע :עמַאנֿפױא ,םיִנָּפ-תַלְּבִק --

 ,םיִנָּפ-רֵּתְסַלְק -
 .ןכירטש

 -םינּפ :טלַאטשעג

 .ןריקסַאמעד ,םיִנָּפ הֶּלִנ --
 -טוג ןַײז :ךעלּפעה ןַײז ,םיִנָּפ רֵאָה --

 .קיליוו

 .ןטכַא :ץרא-ךרד ןבָאה ,"יַנָּפ רֹדָה --

 .ןרישזעטָארּפ ,"יֵנָּפ רֵּכַה --

 .ןעמעשרַאֿפ ,"יֵנָּפ ןֵּבְלַה --
 -טוג ןַײז : ךעלפעה ןַײז ,"יֵנָּפ רֵּבֶסַה --

 .קיליוו

 .ןרירָאנגיא ,"ֵמ םיִנָּפ רֵּתְסַה --

 -רַאֿפמוא ןַײז :ךערֿפ ןַײז ,םיִנָּפ זֵעָה --

 ,טמעש

 .סנטַײצרַאֿפ ;לָאמַא ,םיִנָּפְל --
 .ןסיוא ןוֿפ :ךעלכעלֿפרעבױא ,םיַנָּפְל --

 .רַאֿפ ןוֿפ ,יַנְפְּלִמ -- !

 .ןגעקטנַא :לַײװ : בילוצ :ןוֿפ ,יָנְּפִמ --

 !סָאװרַאֿפ ?סָאװ בילוצ ?הָמ יֵנְּפִמ --

 .לַײװ רַאֿפרעד ,דֵׁש יֵנְּפִמ --

 -רעבױא רעד ףיוא :ףוא ,יַנֵּפ לַע --
 .ךַאלֿפ

 לָאז סע יװ :סלַאֿפנדעי ,םיִנָּפ לָּכ לַע --
 .ןַײז טשינ

 .לַאֿפ ןייק ןיא ,םיִנָּפ םּוׁשְּב --

 .תוביס ייר ַא בילוצ ,םיִנָּפ הָּמַּכִמ --

 .רעירעטניא :קינײװעניא .ז ,םיִנָּכ

 -ייוועניא ; ןײרַא-קינייװעניא ,הָמיִנָּכ --

 .קינ

 .קיניײװעניא ,םיִנָּפַּב --
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 .ןַײרַא-קיניײװעניא ,םיִנְּפִל ר

 עמַאס ןיא :קיניײװעניא ,םיִנֵפִלְו יַנְּפִל -
 .קינייוװעניא

 ןוא) םימחר טימ ,ןיִּדַה תַרֹוׁשִמ םיִנָפָל =

 .(ץעזעג ןופ טייקברַאה רעד טימ טשינ

 ,רעטסינימ-ןרעניא ,םיִנָּפַה-רֵׂש --

 ןַא ןיא רעקידנעניֿפעג ךיז .ז ,יֹאַמיִנַּפ

 ,טַאנרעטניא

 .רעמיטניא : רעכעלרעניא .ת ,יָמיִנָּפ

 .טַאנרעטניא ..נ ,הָיִמיִנָּב

 .טייקכעלרעניא .נ ,תֹויָמיִנָּפ

 .קיטַאמוענּפ .נ ,תיִמיָנָּפ

 ,לַארָאק :לרעּפ .נ ,הָניִנֶּפ

 .ןּפױרגלרעּפ ,הָניֶנְּפ יֵסיִרְּג -

 ;רעקיטרַאלרעּפ ;רעקידלרעּפ .ת ,יִניִנָּפ

 .רעקיטרַאלַארָאק

 .ןוה עשיקרעט .נ ,הָיָניֶנּפ

 ,לסיש :רעלעט .נ ,הָּכְנַפ

 .רעקעלרעלעט ,הָּכְנִּפ ְךֲחַלֶמ --

 ,ךיז ןיא ןטלַאהַאב .ע"פ ,םָנֵפַה (םֹנָּפ)

 .ךיז ןיא ןרעוו ןטלַאהַאב ,םֵנְּפֶה --

 ,לרעּפ יװ ןצנַאלג .ע"פ ,ןֵנָפַה (ןֹנָּפ)

 .ןרעטמַאל .ז ,סֶנָּפ

 .ןרעטמַאל-עיצקעיָארּפ ,םָסֶק"םַנָּפ --

 .ןעלטרעצ :ןעלטרעצרַאֿפ .י"פ ,ּקֵּגַּפ

 .ןרעוו טלטרעצעג ,קֹוּגָּפ --

 ןעלטרעצ ;ךיז ןעשטשעיּפ ,קֵּגַּפְתִה --

 .ךיז

 -רַאֿפ ;ךוב-קינָארכ :ךוב-ץיטָאנ .ז ,סֶקְנִּפ

 .ךוב שירעטלַאהכוב :סקנָּפ ;ךוב-ביַײרש

 דֹסָּפ -- םיִנָּפ

 -סטעטיטנעדיא ,תּוהָז- ,יּוהְז"סֵקְנִּפ --
 .עטרַאק

 .עירעטלַאהכוב ,םיִסָקְנִּפ תַלָהְנַה --
 ,רעטלַאהכוב ,םיִסָקְנִּפ לֵהַנְמ עא

 -לַאהכוב ןריֿפ ; ןבַײרשרַאֿפ .ייפ ,סֶקָנַּפ
 ,ןכוב : עירעט

 טכובעג ;ןרעװ ןבירשרַאֿפ ,םֹוקְנִּפ --
 .ןרעוו

 .רעטלַאהכוּב .ז ,ןֶסֶקָנִּפ

 .עירעטלַאהכוב .נ ,תּונָסְקִנְּפ

 .עװעלָאכ .נ ,הָּתְנַּפ ,תָנֵּפ

 .ערעטנַאּפ .ז ,רֵּתְנַּפ

 :(טערב) עטַאל :ףַײרטש :סַאּפ ז,סַּפ
 ,דנַאר :קיטש :עניש :;ןקָאלֿפ

 .ךַאלֿפטנַאה ,דֵּיַה-סַּפ --

 .סעניש-ןַאב ,תֶבָּכַרָהייּמּפ ,לֵזְרַּביֵּסַּפ -
 .לדמעה טפַײרטשעג ,םיִּסַּפ תַנֹתִּכ -

 .רעַײטש .ז ,םָּפ

 םעד ןייגרעביא .י"פ ,(נֹסִפִי ,גֵסָּפ) גֹסֶּפ
 .טקנוּפכיױה םעד ןגַײטשרעביא ;טינעז

 רעמיורג ;ןרעטיירבסיוא .י"פ ,גֵּסַּפ --

 .ןגַײװצ ןדַײנשמורַא ; ןכַאמ

 -עג :ןרעװ טרעטיירבעגסיוא ,נֹוּסִּפ --
 ןטינשעגמורַא :רעמיורג ןרעוו טכַאמ
 .(ןגיַײוװצ) ןרעוו

 -עטכידעג-ןסקיוועג ןײגכרודַא ,גֵסֶּפַה --
 .שינ

 -גרַאב ;טקנוּפכױה :ךייה :גרַאב .נ ,הָגָסֵּפ

 -ּפָא :טקנוּפ רעטסכעה :ץיּפש :ץיּפש
 .לגנעה-ןביורט ןוֿפ גַײװצ

 -ָאש ןדַײל :ןרילרַאֿפ .ע"פ ,דֵסָּפִה (דֹפָּפ)
 ןרעװ עילַאק :ןרעוװ ןברָאדרַאֿפ :ןד

 .ןעגנוניימ עשלַאֿפ ,תֹודָסִּפִנ תֹועַּד -



 תּוחְסִּפ -- דֹסָּפ

 -רַאֿפ :ןרעװנָא :ןבָאה קזיה ,דֵסֶּפַה --
 .קויה ןכַאמ :ןברַאדיַאֿפ :ןריל

 .ןרױלרַאֿפ ןבָאה :קזיה ןדַײל ,דֵסֶּפִה --

 .ןעגנוניימ עמורק ,תֹודָסְּפַמ תֹועָּד --

 -רָאדרַאֿפ :רענערָאװעג עילַאק .ת ,דֵסָּפ

 .רעקידנרעוו-עילַאק :רענעב

 .קזיה :טס לרַאֿפ .נ ,הָדָסָּפ

 ןרעטיירבסיוא .ע"פ ,(הָסָפְי ,הָסֵּפ) ּהֹסָּפ
 .ךיז ןטײרּפשרעדנַאנוֿפ :ךיז

 ;סַאּפ :ךַאלֿפ :דנַאר :לקיטש .נ הָּסַּפ
 -טַאז :טײקלוֿפ :טנעמנַארפ :ףיײרטש

 .עֿפש :טייק

 .ךַאלֿפ-טנַאה ,דַי"תַּסַּפ --

 .ךַאלֿפ-סוֿפ יה תַּסַּפ --

 .ריּפֲַאּפ לקיטש ,רֶיָנ"ּתִַּּפ --

 -רעמיורג ;גנודַײנשּפָא-ןגַײװצ .ז ,גֹוּסַּפ

 ,גנוכַאמ

 -ןגַײװצ ;גנוֿפַאש-רוטּפלוקס .זילֹוּכִּפ
 ,גנודַײנשּפָא

 טשינ :רעקידוועגױט טשינ .ת ,לּוסָּפ
 -סעווק ;רעטריציֿפילַאװקסיד ;רעקיסַאּפ
 .רעטבױלגַאב טשינ ;רעטרינָאיט

 -ֿפַאהרעלעֿפ :טקעֿפעד :רעלעֿפ .ז,לֹוסַּפ
 .טײקרַאבגיױט-טשינ :טייקיט

 .טייקיטרעוורענימ :לַאֿפּפָא .נ,תֶלֹוסַּפ

 -ַאב .ת .ץַאז :ץַאוּפָא :קוסּפ .ז,קֹוסָּפ
 .רעטולָאסבַא : רענעסָאלש

 .ןעגנַאזעג-םילהּת ,הָרָמְזָּד יִקּוסָּכ --

 .רענעק-ך"נּת ,קֹוסַּפ לַעַּב --
 ך"נּת ןיא ןכייצ-לעטשּפָא ,קֹוסַּפ ףֹוס --

 .עדנע ;ףוס ;(-)

 ; גנולײטרעדנַאנוֿפ :לעטשּפָא .ז ,קֹוּסַּפ
 ;גנונעֿפערעדנַאנוֿפ :עזיוּפ :סַײררעביא
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 ,לײטרעדנַאנוֿפ-תויתוא :גנוטײרּפשעצ

 -ּפָא :עיצקנוּפרעטניא ,קֹוּסִּפייַנָּמַס --
 ,סנכייצ-לעטש

 :עיצקנוּפרעטניא ,םיִמֲעַּטַּה-קּוּפִּפ --
 .ך"נּת ןיא עיצַאטקנוּפ

 .ץַאז רעבלַאה .נ ,תיִקּוסְּפ

 .טנירש .נ ,תָקֹוסֶּפ

 :ןזַײרּפשרעביא .ע"פ ,(חַסָּפִי ,חַסָּפ) ַחֹסֶּפ
 ןעוַארּפ ;ןעגנירּפשרעביא ;ןדַײמסיוא
 .חסּפ

 ןעגנירּפש ,םיִּפַעְּפַה יִּתְׁש לַע תֹסָּפ -
 ןעלקַאװ טסייה'ס ,ןגיײוװצ ייווצ ףיוא
 .רעכיז ןַײז טשינ ,ךיז

 .ןרעוו םָאל ;ןרעװ קידעקניה ,ַחֵסָּפִה --

 .ןדַײמסױא :ןעגנירּפשרעביא ,ַחֵּסַּפ --

 זיא סָאװ ןברק :בוט-םוי-חסּפ .ז ּורֵסָּפ

 .טכַאנ-רדס רעד ןיא ןרָאװעג ןסעגעג

 -טנייוועג רעד ,לֹודָג- ,ןֹוׁשֹאִר חַסֵּפ -
 .ןסינ ד"י ןיא חסּפ רעטעװַארּפעג ךעל

 -עג טרעוו סָאװ חסּפ ,ןָטָק- ,יָנֵׁש חַסָּפ --

 סָאװ יד ךרוד רייא ד"י ןיא טעװַארַּפ
 יד ןרוד רעדָא אֹמָט ןעוועג ןענעז
 טשינ ןוא טַײװ ןעװעג ןענעז סָאװ
 .טַײצ ןַײז ןיא חסּפ ןעװַארּפ טנעקעג

 ןוא חסַּפ ןגעוו אּתכסמ-דומלּת ,םיִחָסְּפ --
 .חסַּפ-ןברק

 ןוֿפ גנולייצרעד ,חַָּפ לָׁש הֶדֶּנַה --
 יד תעב טנעיילעג א"א םירצמ תַאיצי

 ,םירדס-חסּפ

 .רעמָאל : רעקידעקניה .ז ,ַחֵּסַּפ

 .ןטסירק ןוֿפ חסּפ .ז ,אָחְסַּפ

 ,טײקמָאל :טייקידעקניה .ז,ןֹוחָּסַּפ

 .טײקמָאל :טייקידעקניה .נ ,תּוחְסִּפ
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 -טנַא טשינ :רעקידנעלקַאװ ךיז .ז ,ןֶחֶסַּפ
 .רעקידנרעגייצ ךיז ;רענעסָאלש

 טשינ :טײקידנסָאלשטנַאמוא .נ ,תּונָחְסַּפ

 .טייקטרידיצעד

 -ַאזילירעטס :עיצַאזירעטסַאּפ .ז ,רּוׂטַסַּפ

 .(ןעלקיטרַאדזַײּפש ןוֿפ) עיצ

 .ןריזירעטסַאּפ .י'פ ,רַטֵסַּפ

 .ןרעו טריזירעטסַאּפ ,רֹוטְסִּפ --

 -םיוז ןוֿפ) עלעטעלב ץָארּפש .ז ,גיִסַּפ
 .(סקוװסױרַא

 :לגנעה-ןביורטנַײװ ןוֿפ ליטּפָא .נ ,הָניִסְּפ
 םַײב (רעּפרעק-למיה ןוֿפ) גנוניֿפעג ךיז
 .טינעז

 ןוֿפ רעקידלטעלב-ץָארּפש .ת ,יִניִסְּפ
 .(סקּוװסױרַא-םיוז

 ןוֿפ) גנוטײרּפשרעדנַאנוֿפ ךיז .ז ,ןֹויְסֵּפ
 ,(שינעקישנָא ןַא

 .(לגױֿפ) ןַאזַאֿפ .ז ,ןֹויְסַּפ

 ; גנוגנירּפשרעביא .נ ,הָחיִסְּפ
 .גנורעּפיהרעביא ;גנוזַײרּפש

 -רעביא

 ;גנוריציֿפילַאװקסיד :גנולסּפ .נ ,הָליִסָּפ
 רַאֿפ ,קיטליג טשינ רַאֿפ גנונעקרענָא

 :עטולד ;גנוקיטליגמוארַאֿפ ;רשָּכ טשינ

 .(רוגיֿפ ַא) גנוקַאהסיוא :;ןזַײאמַאטש

 .ןצעג :סעקשטעג .ר"ז ,םיִליֵסְּפ

 ,לענַאּפ :סמיזג .ז ,סיִסָּפ

 ,גנַאג :טירט .נ ,הָעיֵסָּפ

 רעלענש ;טירט רעסיורג ,הָּסַנ הָעיִסְּפ --
 ,גנַאג

 ,טירט עטשרע ,תֹונֹוׁשאִר תֹועיֵסָּפ --

 -ליּפש :קיַאוָאמ .נ ,הָסיֵסְּפ .ז ,סֶפיֵסְּפ
 .עטַאלּפ-ןייטש :לֿפרעוו ;לדנייטש

 .רעקיטרַאקיַאזָאמ .ת ,יִסָפיֵסָּפ

 תּונָלְסַּפ -- ןָחְַּפ

 .ַאמָאק .ז ,קיִסּפ

 -ימעס :לטניּפ-ַאמָאק ,קיִסְּפּו-הָּדְקִנ --
 .ןָאלָאק

 . דָאֿפ רענעסירעגּפָא :סירּפָא .נ ,הָקיֵסְּפ
 .(טלעג ןיא) גנולײטוצ-דנָאֿפ : םעד

 טסורב ,סוֿפ םורַא) רונשלקיוו .נ ,הָיְקיִסְּפ
 .(א"א

 טנעיילעג) גנולמַאז-םישרדמ .נ ,אָּתְקיִסְּכ
 .(םיבוט-םוי ןוא םיתבש ןיא

 .ַפָאט רעסיורג .ז ,רֵּתְכַסָּפ

 ןוא ןקַאהסױא .י"פ ,(לֹסִפִי ,לֵסָּפ) לֹסִּפ
 :ןכַאמ קיטליגמוא ;רוטּפלוקס ןכַאמ
 ,ןריציֿפילַאװקסיד :ןכַאמ לוסּפ

 -יֿפילַאװקסיד :ןרעװ טלסּפעג ,לֵסָּפִה --
 -ליגמוא ןרעוװ טכַאמעג ;ןרעװ טריצ
 .קיט

 ןיא ןו ן ט יא ןקאהסיוא : רוטּפלוקס ןכַאמ ,לֵּסּפ --
 -סיוא :ןייטש ןיא ןצירקסיוא : ןייטש
 .ץלָאה ןיא ןדַײנש

 -עגסיוא :ןרעװ טקַאהעגסױא ,לֹוּסִּכ --
 .ןרעװ ןטינשעגסיוא ;ןרעװ טציר

 סלַא ןעמיטשַאב :ןצעשגנירג ,לֵָּפַה --
 ,לוסּפ

 ,רָאטּפלוקס .ז ;לָּסַּפ
 ,ןזַײאמַאטש :עטולד .ז ,לָסֵּפ

 ,רוטּפלוקס .ז ,לֶסָּפ

 .טעברַא-רוטּפלוקס עניילק .נ ,ןולְסַּפ

 .יירעצינש ;טסנוק- רוטּפלוקס .נ ,תּולֵסַּפ

 -יטֿפַאהרעלעֿפ :טײקידלוסּפ .נ ,תֹולְסַּפ
 .טייק

 ;רעכוז-רעלעֿפ :רעקידנֿפרַאװּפָא ,ז ,ןֶלְסַּפ
 .רערינָאיטסעװק :רעריגענ

 .יירעכוז-רעלעֿפ .נ ,תּונְלְסַּפ



 טועָּפ -- יִנָלְסַּפ

 -ידנכַאמקעװַא ;רעקידנריגענ .ת ייָנָלְסַּפ
 ,רעק

 .לֵאֿפּפָא .ג ,תֶלֹסְּפ

 .ָאנינַאיּפ : ריװַאלק .ז ,רֵּתְנַסָּפ

 -רָאֿפ : ריװַאלק-לגילֿפ ,ףֶנָּכ"רֵּתְנַסְּכ --
 .ןַאיּפעט

 .טסינַאיפ ,(תיִנְְִנַסְּפ :) . ,ןָרתנְּפ
 .ליּפש-ריװַאלק .נ ,תּונָרְּתְנַסְּפ

 .ץ"פ ,(םֹכִי ,םֵסָּפ) סֹסָּפ
 .ןדניוושרַאֿפ

 :ןעװעלּפסױא .י'פ ,(סֹסֶפִי ,םֵסָּפ) סֹסַּפ
 .סעװעלּפ ןוֿפ רענרעק ןליײטּפָא

 ןלעטש :ןטערט .ע"פ ,(עַסָפִי ,עַסָּפ) ַעֹסַּפ
 .טירט

 עסיורג ןלעטש ,הָלֹודְּנ הָעיִסּפ ַעֹסּפ --
 .טירט

 ;ןרעוװ-טשינ

 ,טירט ןלעטש ,עֵּסַּפ --

 .טירט ןלעטש :ןייג ,ַעָסַּפַה --

 ;גנושָאלֿפרעדנַאנוֿפ ;גנוזָאלעצ .ז ,םֹוּפִסַּפ
 .גנומענרעדנַאנוֿפ

 -רעדנַאנוֿפ :ןעמענרעדנַאנוֿפ ,י"פ ,םָּפְסַּפ

 .ןסַאּפ ןסַײר : ןסַײר ; ןעשָאלֿפ

 עקיברַאֿפ ןיא ןרעוו טכַאמעג ,סֹוּפסִּפ --
 -קיַאזָאמ ןרעװ טכַאמעג ;ןֿפַײרטש

 .קיטרַא

 -ּפָא : ןרעהֿפױא .ע"פ ,(קֹסֵפְי ,קַסֵּפ) קֹסַּפ
 .י"פ .ןרעוו ןסירעגרעביא :ךיז ןלעטש

 :ןעמיטשַאב :ןדַײנשרעביא :ןסַײרּפָא

 .קוסַּפ ַא ןענעייל :ןלייטוצ :ןענעקסּפ

 -רעביא :ןרעוװ טרעהעגֿפױא ,קֵסָּפִה --
 -ַאב :ןרעװ ןסירעגּפָא :ןרעװ ןסירעג
 .ןרעו טנקסּפעג ;ןרעװ ןסָאלש

 .ןריאיצַאּפס ;ןריטקנוּפ ,קֵּסַּפ -
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 טריאיצַאּפס :ןרעװ טריטקנוּפ ,קֹוּפָּפ --
 .ןרעוו

 -ַּפָא : ןרעהֿפױא : ןסַײררעביא ,קָסָּפַה --

 .ןדיישּפָא : ןלײטּפָא :ןלעטש

 -לָאמ :גנוטסַאֿפרַאֿפ ,תָקָסְּפַמ הֶּדִעֶס --
 .תיִנֲעַּת א רַאֿפ טַײצ

 -ֿפױא :ןרעוװ ןסירעגרעביא ,קֵסָּפֶה --
 .ןרעװ טלעטשעגּפָא :ןרעװ טרעהעג

 -ַאקיטרעװ :עזױּפ ;סַײררעביא .ז ,קָסָּפ

 ךיױא) ך"נַּמ ןיא ןכיײצ-ליײטּפָא רעל
 :טינשּפָא :טנעמגַארֿפ :ליט :(קֵסָּפ

 :םָארטש ןשירטקעלע ןיא סַײררעביא
 .(ןזעווקורד ןיא) ץַאּפס

 -ייצ-עיצקנוּפרעטניא ,םיִמָעְטיֵקְסִּפ --
 .סנכײצ-ּפָארט : ך'נּת ןיא סנכ

 ןיִּד"קַסְּפ ,קַחָּפ
 ,גנודײשטנַא

 ;סולשַאב :לייטרוא .ז

 -רעטנוא ;ףַארגַארַאּפ ;ץַאזּפָא .נ ,הָקְסִּפ

 .ףַארגַארַאּפ

 .רעטלַאהטסויב ;דנַאברעטנוא .נ ,הָיְקיִסָּפ

 ז ,ןְֵּפ
 .ןענעקסַּפ

 .טײקנדײשטנַא ;טייקטרידיצעד ,תֹונָקְסַּפ

 וצ טעטירָאטױא ;רעטיברַא

 -רידיצעד :רעקידנדײשטנַא .ת ,יָנָקְסַּפ

 .רעשירעלייטרוא ; רעט

 .טנירש .נ ,תָקֹסֶּפ

 טנעיילעג) גנולמַאז-םישרדמ .נ ,אָּתְקֶסֶּכ

 .(םיבוט-םוי ןוא םיתבש ןיא

 -ַײרש :ןצכערק .ע"פ ,(הָעְּפִי ,הֶָעַּפ) הֹעַּת
 .ןצעקעלב :ןעקעמ :ןע

 .ןצעקעלב :ןעשטיר ,הֵעַּפ --

 ;סניילק ,(תוטועָּפ 'ר) .ז ,טזעָּפ
 .עלעֿפוע ;דניק

 ןיילק



 637 לַעָּפ -- טּועָּפ

 .רעקיטשינ :רעניילק .ת,טּועַּפ ;םיׂשעמ וצ ןגערנָא :ןגעװַאב ,לֶעַּפַה --
 -עֿפַאשעג :ףַאשַאב :ןועו .ז"ות ,לּועַּפ ,ליִעָּפִה עז .גנוגעוװַאב ןיא ןזָאל :

 טגערעגנָא :ןרעװ טגעװַאב ,לַעְּפָה -- .רעטכַאמעג :רענ
 ןיא ןרעװ טזָאלעג :טַאט וצ ןרעוװ -רַאּפ) טרָאװלטימ וויסַאּפ ,לֹועַּפ יִנְוניַּב --

 | ,לַעָּפֶה עז .גנוגעװַאב .(ּפיציט

 טכַאמעג :ןרע ו טריֿפעגסױא ,לַעַּפֶתִה -- | -נַארט ןוֿפ טײקידתוכַײש ,לּועַּתַה-סֵחַי --
 ,לֵעַּפְתִה עז .ךיז ןקיצטנַא ;ןרעוו -כַאז יבגל "תֶא , וצ טרָאװטַײצ וויטיז
 -טעברַא ;טעברַא :גנואוט :טַאט .ז ,לַעַּפ .(רָּפִּסַה תֶא יִּתְחַקָל :לשמל) טרָאװ

 צד : ,טרָאװטַײצ : ןיול -רַא :וטֿפױא :טַאט ;גנואוט .נ ,הָלֹועַּפ

 .הׂשעמל :טייקכעלקריוו רעד ןיא ,לַעֹפְּב - .הָלֲעְּפ עז .גנוקריוו : עיצקַא ; ןיולטעב

 ,טרָאװטַײצ וויטיזנַארט ,אָצֹוי לַעֹּפ - | -עצ ;גנונעֿפעעצ :גנוטסַארכעצ .ז,רּועַּפ
 ,טרָאװטַײצ וויטיזנַארטניא ,דֵמֹוע לַעַּפ - | -יילרעד וצ) גנולּפענקעצ ;גנולַארּפ
 ןוֿפ תוא ןט-3 ןוא ןט-2 ,ןט1 ןרַאֿפ .צַאב -סַארכעצ :רעטעטסַארכעגֿפױא .ת ,רֹועַּפ ,לַעֹּפַהידֶמל ,לַעֹּפַה ןִיַע ,לַעֹּפַהיאַּפ - .(ךיורבעג ןכעלריטַאנ ןקיד
 תויתוא יַײרד ןוֿפ שרוש-טרָאװטַײצ ,רעטנֿפעעצ :רעטעט

 .(לַעֹפַה-דֶמֶל -- ה ,לצֹּפַה ןִיצ .ןרעװ טרענעלקרַאֿפ 0 טצמניאמ רעיא ;העצ שוק | ן טוה קימ ,טַעֶּפִה (טעֶּפ) ןיא :לשמל) קיטַאמַארג .רבעה ןיא :
 -סיוא ,לַעֹּפַה לֶא אֵצֹוה ,לַעֹּפַל אֵצֹוה --

 ,ןריזילַאער : ןריפ

 -עגסיוא ,לַעַּפַה לֶא אֹצְי ,לַעּפַל אֹצָי --
 .ןרעװ טריֿפ

 פיציטרַאּפ ;טרָאװלטימ ,לַעֹּפַה-םֵׁש --

 .שטיר :קעמ .ז ייִעָּפ

 -עשטיר :גנוצכערק :ץכערק :נּוהָיעָּפ
 ,גנוצעקעלב :שינ

 ,טייקיניילק :טייקניילק .נ,תּוטיִעְּפ

 .רעקיטעט :רעוויטקַא .ת ,ליִעָּפ
 .טייקיטעט :טעטיױװיטקַא .נ,תֹוליִעָּפ ,(.מֿטרג)

 ,(קיטַאמ ,(סלוּפ ,ץרַאה ןוֿפ) גנוּפַאלק .נ ,הָמיִעָּפ -ַארג) טרָאװטֿפַאשנגײא ,לַעֹּפַה"רַאֹּת -- : :
 ;גנולַארּפעצ :גנוטסַארכעצ .נ ,הָרְיֵעָּפ

 -רעד וצ ידּכ) גנולּפענקעצ :גנונעֿפעעצ
 ,(ךיורבעג ןכעלריטַאנ ןקידייל

 -ַאש ;ןכַאמ :ןוט ,י"פ ,(לַעָפִי ,לַעָּפ) לעָּפ
 .ןקריוו : ןריֿפסױא ;ןלעוּפ :ןֿפ

 ;שטנעמ רעװיטקַא רעייז ,םיִלָעָּפ בֵר --
 .ןעגנואוטֿפױא עקיטכיוו ןוֿפ ןַאמ

 ןינַּב ןטכַײל (ןטשרע) ןרַאֿפ .צַאב .ז ,לַעַּפ
 ,(.םַרג) טרָאװטַײצ ןוֿפ

 ,(.מַארג) טרָאװטַײײצ ןוֿפ ןינּב ןוויט { טכיירגרעד וטסָאה סָאװ ?ָּתְלַעָּפ הַמ - -קַא ןרעווש (ןטירד) ןרַאֿפ .צַאב .ז ,לַעַּפ
 ,(.מַארג) טרָאװטַײצ ןיא ןינַּב | ,לַעָּפִנ עז ןוויסַאּפ (ןטרעֿפ) ןרַאֿפ .צַאב ז ,לַעָּפ .ןרעװ טכַאמעג :ןרעוו ןוטעג ,לַעָּפַה =



 הָּפ -- הָלעּ
 :טעברַא :עיצקנוֿפ גנואוט :טַאט .נ ,הָּלֲעְּפ

 .העּפשה :גנוקריוו ;ןױלטעברַא

 יֿפ יד ,ןֹוּבְׁשֲחַה תֹולָעְּפ עַּבְרַא --
 :ָאגוצ) ןובשח ןוֿפ סעיצקנוֿפ-טּפױה
 .(גנולייט ןוא גנולּפָאט ,םענּפָארַא

 .רעכעלטַײצ :רעקיטרָאװטַײצ .ת ,יִלֲעַּפ

 ,שטנעמ רעוויטקַא .ז ,ןֶּתְלַעַּ

 .טעטיוויטקַא .ג ,תֹונָּתְלַעַּפ
 יַאב :ןּפַאלק .ע"פ ,(םַעְּפִי ,םַעָּפ) םֹעֶּפ

 .ןרעטסַײגַאב ;ןקיאורמוא

 :עגפיוא :ןרעװ טרעטישרעד ,םִעַּפִה --
 .ןרעוו טזיורב

 ; ןקעװ ,םעַּפ --

 .ןּפַאלק ןכַאמ : ןעלסײרטֿפױא ,םָעַּפַה --

 -עגֿפױא :ןרעוװ טרעטישרעד ,םֵעַּפְתַה --
 .ןרעוו טזיורב

 .ןרעטסַײגַאב

 ;גנוּפַאלק :גנַאג ;טירט :לָאמ .נ ,םֵעַּפ
 .(טנעמוטסָאּפ) סוֿפ

 ,לַאֿפ םעד ןיא ;לָאמ סָאד ,םַעַּפַה --

 ,לָאמַא ,םֵעַּפ"יֵא --

 .לָאמ סָאד רָאנ ,םַעַּפַה ְּךַא --

 .לָאמַא ;לָאמניא ,תַחַא םעַּפ --

 ,לָאמ ןייא טימ ,תַחַא םעַפְּב --

 יו :ךעלטנייוועג יװ ,םַעַפְּב םַעַּפַּכ --

 .רעירפ

 .טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ,םַעַּפְל םַעַּפִמ --

 .טֿפָא ;טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ,םֵעַּפ ירטמ =

 .לָאמַא רעדיוװ ,םַעַּפ בּוׁש --

 .לָאמַא טשינ ,זַײװנטַײצ ,-ָׁש םיִמֵעְּפ -

 ,לָאמ ייווצ ,םִיַמֲעַּפ --

 יַײוװנטַײצ;םיִמֲעָפִל =

 .(ילּכ ַא ןוֿפ) לסיֿפ .ג ,הָמֵעַּפ
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 .לקעלג :קָאלג .ז ,ןֹומֲעַּפ

 .(םולב) לקעלג :נ ,תיִנֹומֲעַּפ

 ,רעגנילקנקָאלג : רעַיצנקָאלג .ז ,רָנֹומֲעַּפ

 ;(ןטֿפירש עטלַא ןוֿפ) גנוזעל .ז ,ַחֹונֲעִּפ
 ,גנוקעדֿפיױא ; גנורירֿפישעד

 -עד :(ןטֿפירש עטלַא) ןזעל .י"פ ,ַחֵנְעַּפ
 ,(שינמייהעג) ןקעדפיוא ;ןרירֿפיש

 טרירֿפישרעד :ןרעװ טזעלעג ,ַחֹונְעָּפ --
 .ןרעוװ טקעדעגֿפױא ;ןרעוװ

 טקעדעגֿפױא ;ןרעװ רָאלק יַחַנְעַּפְתִה -

 .ןרעוו

 -נַײרַא ;גנובלוב ;גנולזעלב יז יַעּוּפְעֶּמ

 ,גנוגנירדכרוד :; גנוגנירד

 לקידעקעמש יד ןוֿפ ענייא . ז ,ַעֹוּפְעַּפ

 ,דומלַּת ןיא טנָאמרעד ןזָארג

 ךיז ןעבלוב :ךיז ןעלזעלב .ע"פ יַעַּפעַּפ

 -עצ .י"פ .ןעגנירדנַײרַא :ןעגנירדכרוד
 .ןטלַאּפשעצ :ןכערבֿפױא ;ןעלשירק

 -ֿפיוא ;ןלַארּפֿפױא .י"פ,(רַעָפִי ,רַעַּפ) רעַּפ

 ןעלּפענקֿפױא :ןענעֿפעעצ ;ןעטסַארכ

 -עג ןכעלריטַאנ ןקידיילרעד וצ) ךיז

 .(ךיורב

 טנֿפעעצ :ןרעוו טלַארּפעגֿפױא ,רַעַּפִה --

 .ןרעוו

 ךיז ןעלּפענקֿפױא ;ןענעֿפעעצ ,רַעַּפ --

 .(ךיורבעג ןכעלריטַאנ ןקידיילרעד וצ)

 דנַאטשּפָא רעקידנטַײדַאב) רעש .ז ,רַעַּפ

 .(ןעגנונַײשרעד רעעדָא ןכַאז ייווצ ןוֿפ

 -עװַא ג ןכַאמ ; ןרילוקיטסעשז .ע"פ ,הַּפַּפ

 .ןעגנוג

 .טלעצעג : ןָאליױװַאּפ .ז ,ןויִליִפָפ

 סָאד) ןענעֿפע .י"פ ,(הָצָּתִי ,הֶצָּפ) הֹצִּפ

 .ןעַײרֿפַאב :ןעװעטַארּפָא :(ליומ

 ן

 .(ליומ'ס) ןרעוו טנֿפעעג ,הָצָּפִה -- |
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 -ידעשטנַא ןבעג :ןקידירֿפַאב ,הָצַּפ --

 .ןוט גונעג :ןריסנעּפמָאק ;גנוק

 ירֿפַאב :ןרעװ טריסנעּפמָאק ,הֹצַּפ --
 .גנוקידעשטנַא ןעמוקַאב :ןרעװ טקיד

 .(רענרעק ,סינ) גנוקַאנקֿפױא .ז ,ַחּוצּפ

 :עיצַאסנעּפמָאק ;גנוקידירפַאב .ז ,יֹוצַּפ

 .גנוקידעשטנַא

 -עצ :גנוטלַאּפשעצ :גנולײטּפָא .ז ,לֹוצָּפ
 .גנורעדילגעצ ;גנולקערב

 -לָאּפשעגנָא :רענעטלָאּפשעצ .ת ,םּוצָּפ
 .רענעט

 !רעטּפַאלקעצ : רעטעדנּוװרַאֿפ .ת ,ַעּוצַּפ
 .רענעבירעצ

 .רעייא עטשטעווקעצ טימ ,הָּכַד ַעּוצָּפ =

 -עצ :גנוסַײרֿפױא ;גנוצעזעצ .ז ,ץֹוצָּפ

 .גנורעטש

 ןוא רעטֿפַײלשעג :רעטלַײֿפעג .ת ,רּוצָּפ
 .רעטֿפרַאשעגנָא

 ליומ'ס) ןענעֿפע .י"פ ,(חַצֵפְי ,חַצָּפ) ַחֹצַּפ
 ,ןבייהנָא :ןעגניז ןבײהנָא ;(ןעגניז וצ

 ןקַאנקפיױא :(ןעגניז) ןביײהנָא ,ַחָצֵּפ --

 .(רענייב) ןקַאנקעצ :(רענרעק ,סינ)

 טצַאלּפעצ :ןרעװ טקַאנקעגֿפױא ,ַחֹוצָּפ --

 .ןרעוו

 ןקַאנקֿפױא :ךיז ןכערבֿפױא ,ַחֵצַּפְתִה --

 .ךיז ןטלַאּפשעצ :ךיז

 .ז ,חַצָּפ
 ,גנַאז

 -עג ;גנַאועג וצ גנונעֿפע-ליומ

 .ךורבסיוא-גנַאזעג .נ ,הָחָצִּפ ,הָחָצִּפ

 ,(לגױֿפ) לסינקַאנק .ז ,ןֶחֶצֵּפ

 ,גנוקַאנקֿפױא :גנַאזעג קידיירֿפ .נ ,הָחיִצְּפ

 .עטַאל :עקלעב :לַײז .ז ,םיִצַּפ

 .ךעלטערב-טיולּפ ,רֵדָּג יֵמיֵצַּפ --

 עַצֶּפ -- הֹצָּפ

 .גנוקאנקעצ ;גנודנּוװרַאֿפ .ז יַעיָצּפ

 .לקערב ;לקיטש .; ,ץייֵצְּפ

 .גנואייטשוצ ;גנוטעב ; לַײֿפ .נ ,הָריִצְּפ

 -עצ :ןטלַאּפשעצ :;ןלײשּפָא .ייפ ,לֶצַּפ
 -ילגעצ : ןעלקערבעצ :ןגַײװצעצ ;ןלייט
 .(.גרעביא) ןרעד

 טרעדילגעצ :ןרעוװו טלייטעצ ,לֹוצְפ =
 .ןרעוו

 ןגַײװצעצ ;ךיז ןעלקערבעצ ,לֵצָּפַה ִּק
 -רעדנַאנוֿפ :ךיז ןלײטרעדנַאנוֿפ :ךיז

 ,ךיז ןייג

 טגַײװצעצ :ןרעװ טלייטעצ .,לֵצְפֶה --
 .ןרעוו

 ןעלקערבעצ :ךיז ןגַײװצעצ ,לֵצֵּפְתִה --
 .ךיז

 -םיוב ַא ףיוא ץַאיּפ רעטעקַאנ .נ ,הָלָצְּפ
 .(רעטלײשעגּפָא) םַאטש

 .ןײטשדלעֿפ .נ ,תֶלָצַּפ

 -לַאּפש :ןלײשּפָא .י"פ ,(םֹצִפָי ,םֵצָּפ) םֹצָּפ
 .ןכערב :ןט

 ;ןדנּוװרַאֿפ .י"פ ,(עַצְפִי ,עַצָּפ) עצִּפ

 -עצ :ןענעפע :ןקַאנקעצ :ןקַאנקֿפױא
 .ןטלַאּפש

 טקַאנקעצ :ןרעוו טעדנּוװרַאֿפ ,ַעֵצָּפִה --

 -עגפיוא :ןרעװ טקַאנקעגֿפױא :ןרעוו

 .ןרעו טנֿפע

 -עצ :ןּפַאלקֿפױא ;ןטלַאּפשעצ ,עַצַּפ --

 ףןקַאנק

 -עצ :ןטלַאּפשעצ :ןדנּוװרַאֿפ ,ַעַצְּפַה --
 -כרוד ;ךיז ןגַײװצעצ :ךיז ןרעדילג
 .ןעגנירד

 -ֿפױא :ןרעװ טקַאנקעגֿפױא ,ַעֵצַּפְתַה --

 .ןרעװ טּפַאלקעצ ;ןרעװ ןכָארבעג

 .דנּוװ .ז,עַצָּפ



 ִֶקְּפ -- הָעְִ
 .גנוצַאלּפנָא .נ ,הָעְצִּפ

 -רעד סָאװ) לטייט רעטלגנעלעג .ז ,ליִעַצַּפ
 .ןוז רעד ףיוא טייג

 .ןרעטילּפשעצ :ןעלקערבעצ .י"פ , יּפָצַּפ

 -ערבעצ ;ךיז ןעלשירקעצ יץִּפְצַּפִּתִהי -

 .ןרעוו טלק

 :ןכערבעצ :ןצעזעצ .י"פ ,ץיצֹוּפ (ץֹצַּפ)
 -ילּפשעצ :ןעלשירקעצ :ןעלקערבעצ
 .ןסַײרֿפױא ; ןרעט

 ןסירעגֿפױא :ןרעװ טרעטשעצ ,ץ'וצוּפ --
 .ןרעוו טלקערבעצ : ןרעוו

 טימ ןרעטשעצ ;ןרידרַאבמָאב ,ץֵצָּפַה --
 .סעבמָאב

 -שעצ :ןרעװ טרידרַאבמָאב ,ץצַּפָה --
 .סעבמָאב טימ ןרעװ טרעט

 -ערבעצ :ןרעװ טצַאלּפעצ ,ץצֹוּפְתַה =

 -צצ :ןרעװ ןסירעגּפױא :ןרעװ טלק
 .ןרעו ןטלָאּפש

 .רָאטַאנָאטעד .ז ,ץיָצַּפ

 .עבמָאב .נ ,הָצָצֵּפ

 .עבמָאב-סָאטַא ,תיִמֹוטַא הָצָצָּפ --

 ;עבמָאב-ףָאטשרעסַאװ ,ןֶמיֵמ-תַצָעִּפ --
 .עבמָאב-ןעגָארדיה

 עבמָאב) עבמָאב-טַײצ ,ןֹועָׁש"-תַצֶצִּפ --
 ,(םזינַאכעמ-רעגייז טימ

 ןטעב קרַאטש .ע"פ ,(רֵצָפִי ,רֵצָּפ) רֹצָּפ

 .ןלַײֿפוצ :ןַײז ךעלגנירדוצ : ןייטשוצ

 .ןרעו טלַײֿפעג ,רֵצָּפִה --

 ;ןַײז ךעלגנירדוצ :ןייטשוצ ,רֵצָּפַה --
 .ןײטשַאב :ןטעב קרַאטש

 ,השקב ַא ןעמוקנגעקטנַא ,רֵצַּפְתַה --

 ,תושקב טימ רעקיטסעל .ז ,ןֶָרֶצַּפ
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 -יטסעלַאב :טייקשירעייטשוצ .נ ,תֹונָרֶצַּפ
 ,תושקב טימ גנוק

 -רַאֿפ ;ןלעֿפַאב .י"פ ,(דֹקָפִי ,דֵקָּפ) דֹקָּפ
 ןכַאמ :עבַאגֿפױא ןַא ןבעג :ןענעדרָא

 -עג :ןענכער : ןלייצ ;גנולײצסקלָאֿפ ַא
 -עג :ןֿפָארטשַאב :ןענָאמרעד :ןעקנעד

 :קילברעביא ןַא ןכַאמ :ןרעװ טוװּורּ
 ןגײלנַײא :ןרינָאּפעד :ןעױרטרַאֿפנָא
 ַא ןטַאטשּפָא ;ןכוזַאב ;קנַאב ַא ןיא
 .ןלעֿפ :טיזיוו

 טױרטרַאֿפנָא :ןרעוװ טלייצעג ,דֵקָּפִה --
 -ַאב :ןלעֿפ :עבַאגֿפױא ןַא טימ ןרעוו
 -נָא ;ןרעו טווּורּפעג : ןרעװ טעטסַאל
 .ןרעו טרינָאּפעד :ןרעוו טיורטרַאֿפ

 :ןלעֿפַאב :;ןריֿפנָא : ןרידנַאמָאק ,דֵּקַּפ --
 7 .לעּפַאב ַא ןבעגסױרַא

 ןרעוו טכַאמעג :ןרעוו טלייצעג ,דֹוּקִּפ --
 ,קילברעביא ןַא

 -ַאב :ןעױרטרַאֿפנָא : ןרינָאּפעד ,דֵקָפַה --
 .ןעמיטש

 -ַאב וצ ןרעוװ ןבעגעג ,דֵקָּפִה ,דֵקָפָה --
 ;טיזָאּפעד ןיא ןרעװ ןבעגעג :ןטלַאה
 .ןרעוו טגָארטּפױאַאב :ןרעװ טמיטשַאב

 טלייצעג :ךיז ןלייצ ,רֵּקַּפְתֶה ,דֵּקַּפְתִה --
 .(ןעייר ןיא) ןרעװ טקוקעגכוד :ןרעו

 .עיציוק :טיזָאּפעד .ז ,דֵקָּפ

 -סיגער-סגנולייצ : רעקיטסיטַאטס .ז ,דָּקַּפ
 .רָאטַארט

 ;גנונרָאװ : עבַאגֿפױא :לעֿפַאב .נ ,הֶּדְקִּפ
 :עיצקנוֿפ ;טמַא :גנונכערּפָא : ףָארטש
 -רעביא ;םוטנטמַאַאב :טכַאמ ערעכעה
 .טײקטרעשַאב ;לרוג ;גנוכַאװ : קילב

 ,הסיֿפּת :זױה-ךַאװ ,תֹוּדְקִּפַה תיֵּב --

 ."ןוֿפ עיציזָאּפסיד רעד וצ ,תָּדְקִּכִל --

 !לעֿפַאב ןַײד וצ 'ְךֶתֶּדִקְפַל =
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 . -יוק :טיזָאּפעד ,(תֹונֹודְקִּפ 'ר) .ז ,ןורָּקּפ
 .ליצ

 - .רערינָאּפעד :רָאטיזָאּפעד ,ןודָּקִּפ-לַעַּב --

 .;לַײב :ּפונק :לסּפַאק :ןּפָארּפ .נ הָּקָּפ
 .(ליוק-סיש ַײב) לטיהדניצ ;ּפָאנק

 .גנונדרָארַאֿפ :לעֿפַאב -ֿפױא :ןענעֿפע .י"פ ,(חַקָפְי ,חקָּפ) ַחֹקֶּפ 4 ָאק .ז ,דּוּקַּפ 2 : יבַאטש ;רוטנַאדנעמָאק :עדנעמָאק .ז ,דוּקַּפ

 / שמוח ןרַאֿפ .צַאב ,םיִדּוּקִּפַה ׁשַּמִח --

 .רֵּבְדִמְּב

 ;רעטנכערעגסױא :רעטליײצעג .ת ,דּוקָּפ
 .רעטנדרָאעגרעטנוא :רעטרינָאּפעד

 ,גנונכער :גנולייצ ,םיִדּוקְּפ --

 .-עדנעמָאק :רעקידנרידנַאמָאק .ת ,יִדּוּקַּפ

 .(רעיוא ,גיוא) רענעֿפָא .ת יַחּוקָּפ

 סָאװ) גיוא ןֿפָא ןַא טימ ,הָחּוקָּפ ןִיַעְּב --

 ,(גנוטכַא טיג

 -ַאװַאב ; גנואעזֿפױא ;לָארטנָאק .ז יַחּוקִּפ

 ,גנוכ

 ,גנוטערסנכעל ,ׁשֵפָנ-ַחּוּקִּפ --

 .עטַאװ :לװַאב .ז ,ןיִלֹוקַּפ

 .רעטצַאלּפעג .ת ,ַעּוקַּפ

 המהב ַא רַאֿפ גנונכײצַאב .נ ,הָעּוקָּפ

 ןגױצעגסױרַא ריא ַײב טָאה'מ סָאװ

 םעד ןדַײנשֿפױא ךרוד לבלעק סָאד
 .ךיוב

 -סױרַא סניילק ,יקעבמעב ,הָעּוקְּפ-ְןֶּב --
 -כָאשעג רעד ןוֿפ קידעבעל ןעמונעג

 .ךיוב ס'המהב רענעט

 טריוויטלוק טשינ) טניװקָאלָאק .נ ,הָעּוּקַּפ
 .(החּפשמ-סיבריק רעד ןוֿפ סקיוועג

 -רעד םָאװש רעקיטֿפיג ,הֶדָׂש-תַעּוּקַּפ --
 .ך"נַּת ןיא טנָאמ

 םיִטְקִּפ -- ןֹורְקִּפ

 -ּפָארּפרַאֿפ :רעטעװעקרָאקרַאֿפ .ת ,קּוקַּפ
 .רעט

 ;גנוּפָארּפרַאֿפ ;גנוקרָאקרַאפ .ז ,קֹוקָּפ

 .גנוריטנָאמעד :גנורעדילגעצ

 -עצ-ןרעדָא :ּונק-ןרעדָא .נ ,תֶלָקֹקְּפ
 : : . .גנוגַײװצ

 .(ןרעיוא ,ןגיוא) ןענעֿפע

 ןוא סַאקרעמֿפױא ַײז !ְךיָניֵע חַקֶּפ --
 ,(גנוטכַא ביג) גיוא ןַא ףרַאװ :קיטעט

 טנֿפעעגֿפױא :ןרעװ טנֿפעעג ,ַחֵקַּפִה --

 .(ןרעיוא ,ןגיוא) ןרעוו

 -כַא ; החגשה ןבָאה : ןעעזֿפיוא יַהֵּקַּפ --

 .ןעמױרּפָא ;ןקעדּפָא : ןבעג גנוט

 -עגּפָא :החגשה רעטנוא ןַײז ,ַחֹוּקֶּפ --
 .גולק ןַײז :ןרעװו טקעד

 -עוו גולק :ןרעװ שירעגילק .ֵחָּקַּפְתִה --
 ןעעז ןוא ןגיוא יד ןענעֿפע :ןר

 ןגױא ענעֿפָא טימ רעקידנעעז .ז !ַחָּקַּפ
 .רעגולק !ןרעיױא ןוא

 -נונרַאֿפ :-ןיא טסילַאיצעּפס ,יִּב ֵָּקִּכ --
 .רענעבירטעגכרוד :רעקיטֿפ

 -ניא :רָעלָארטנָאק :רעעזֿפױא .ז ,חָּקַּפ
 .רָאטקעּפס

 ,גנומוק-ךיז-וצ :גנוזענעג .ז ,ַחֹּכ"חַקָּפ !

 .גנואַײרֿפַאב ;גנוזיילרעד .ז ,ַחוק"חַקַּפ

 .טײקיאעֿפ-עז .ז ןֹוחָקִּפ

 .טייקנבירטעגכרוד :טֿפַאשגולק .נ ,תּוחְקִּפ

 :לָארטנָאק ;טײקשירעעזֿפױא .נ ,תֹוחְּקַּפ
 .עיצקעּפסניא

 .רעשירעגילק :רעקידלכש .ת ,יִחְקָּפ

 ןַײװ ןיא) ץַאוּפָאטיױק .ריז ,םיִטָקִּפ

 ,(לייא



 ןֵקְּפִקַּפ - ריִקָּפ

 -רעה :רעטלעטשעגנָא :רעטמַאַאב .ז ,דיִקָפ
 .רָאטקעריד :רעש

 ךיז :עטלעטשעגנָא : ןיטמַאַאב .נ ,הָדיִקָּפ
 ; טינשּפָא-טַײצ ; גנולייצ :גנונָאמרעד
 ,לָארטנָאק :טֿפַאשקנעדעג : דָאירעּפ

 ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ,הָדיִקְּכִל הָדיִקְּפִמ --

 -מַאַאב :רעטמַאַאב רעקירעדינ .ז ,ןֹודיִקְּפ
 ,טגָאזעגסנייטש'מ רעט

 -ימדַא :עיסעֿפָארּפ-ןטמַאַאב .נ ,תֹודיִקָּפ
 -נטמַאַאב ;גנוטלַאװרַאֿפ ;עיצַארטסינ
 ,טמַא :םוט

 -יטַארקָארויב :רעכעלטמַא .ת ,יָתּודיִקְּפ
 .רעש

 ,ןגיוא) גנונעֿפעֿפױא ;גנונעֿפע .נ ,הָחיִקָּפ
 : .(ןרעיוא

 -ורט) רעקידנלײשּפָא ךיז טכַײל .ת ,ליֵקָּפ
 .(לָאש ענעק

 ; גנוטלַאהרַאֿפ ;גנוריזָאמרָאט .נ ,הָמיִקְּפ
 -לגעז ךרוד גנודנעוו-לֿפיש :גנודנעווּפָא
 ,טניוו ןגעק יירדסיוא

 ןוֿפ גנוקינײרּפָא ;גנוקיטַײזַאב .ז ,ַעיִקָּפ
 ,ליונק :ייה לטניב :עשזַאס ןוא ביוטש

 ;טײקטצַאלּפעג .נ ,הָעיִקָּפ
 ;זָאלסיױא-טייקיטליג
 ,גנוכ

 ;גנוצַאלּפ

 -ַאמ-קיטליגמוא

 ,גנוצַאלּפ-דלודעג ,תֹונְלְבַּס-תַעיִקְּפ --

 ;גנוקרָאקרַאֿפ ; גנוּפָאטשרַאֿפ .נ ,הָקיִקָּפ
 ,גנוּפָארּפרַאֿפ

 ןוֿפ) לָאש ענעקורט ןלײשּפָא ..י"פ ,לָּקַּכ
 .(עלעביצ

 -טיצ ןוֿפ טײקנַארק) סיזָארָאסּפ .נ ,תֶלָקַּפ
 ,(ןטכורֿפ-סור

 ןוא ןטלַאהרַאֿפ .י"פ ,(םֹקָפִי ,םקָּפ) םֹקָּפ
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 -עג ךרוד לֿפיש ןדנעװּפָא :ןדנעװּפָא
 ,לגעז םעד ןלעטשנָא קירעה

 ;שזַאליקַאמ ןכַאמ .י"פ ,(םֹקִפָי ,סקָּפ) סקָּפ
 ןכַאמ :שזור טימ םינּפ סָאד ןברַאֿפּפָא

 . .רוזירֿפ

 ןוֿפ ךעלערעה יד ןעמענּפָארַא ,ָּקַּפ --

 ,ןטכורפ

 -נַײא :ןצַאלּפ .ע"פ (עקֶפָי ,עקָּפ) עקַּפ

 ןסימשעגקעװַא :;ךיז ןסַײרּפָא : ןלַאֿפ

 קיטליגמוא :ןרעו טקיטַײזַאב :ןרעװ
 .ןרעוו

 .ןרעוו לוטב : ןרעוו קיטליגמוא ,ַעקָּפִה --

 ,ןטלַאּפשעצ :ןצַאלּפ ןכַאמ ,ַעֵּקַּפ --

 -עצ :ןקַאהּכרוד : ןכערבכרוד ,ַעקְּפַה --

 -קער :ןזיילסיא :ןטלַאּפש ;ןדַײנש
 .ןריזיוו

 םעד ןגָאלשֿפױא ,רַעַׁשַה תֶא ַעֵקֶּפַה --

 .עיצַאלוקעּפס-ןזַײרּפ ןכַאמ :זַײרּפ

 .ןרעוו טריזיווקער ;ַעְקְּפִה --

 -עצ :טלַאּפש :ּפסָאנק-ןעמולב .ז ,עַקָּפ
 .סַײרֿפױא ; גנוצַאלּפ

 -יצ :עולוב ;עלופש :ליונק .נ ,תַעֵקְּכ

 .עקלב

 .ליונק-ןוורענ ,םיֵּבַצֲע לֶׁש תַעַקְּפ --

 ; לֿפײװצ .ז ,קֹוּפְקִּפ
 .גנולקָאשֿפױא

 ; גנולסײרטֿפױא

 :קֿפס ןיא ןַײז : ןעלֿפיײװצ .י"ועפ ,קָּפְקַּפ
 .ןעלסיירטעצ ;ןכַאמ זיול

 -עוו זול :ןרעװ טלֿפײװצַאב ,קֹוּפְקִּפ --
 .ןר

 -עצ :ןרעװ טרעטישרעד ,קָּפְקַּפְתִה --

 .ןרעוו טלסיירט

 .רעקֿפס :רעלֿפײװצ .ז ,ןֵקָּפְקַּפ
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 .טײקידקֿפס :ײרעלֿפײװצ .נ ,תֹונְקּפְקַּפ

 .רעקידקֿפס :רעטֿפַאהלֿפײװצ .ת ייָנְקִּפְקַּפ

 ! ןעװעקרָאקרַאֿפ .י"פ ,(קקְפְי ,קקָּפ) קֹקָּפ
 .ןרעטיצפיוא

 -רעדנַאנוֿפ :ךיז ןלַאֿפעצ ,קֵּקַּפְתַה --
 .ךיז ןלַאֿפ

 עלעּפינק : קערָאק :ןּפָארּפ .ז ,קָקֵּפ !קֶקַּפ
 ,(לגנעטש-ןסקיוועג ןיא קנעלעג)

 -טולב) טקַארֿפניא : עזָאבמָארט .נ ,תֶקָּקַּפ
 .(טײקנַארק ,לרעווילג

 ;ךיז ןטסַאלטנַא .ע"פ ,(רֹקְפִי ,רֵקָּפ) רֹקַּפ
 ןַא ןרעוו ;לוע ןַא ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא

 .סרוקיּפַא

 .רקֿפה ףיוא ןזָאל ,רֵקְּפַה --

 .רקֿפה ףיוא ןרעוו טזָאלעג ,רֵקָּפָה --

 .(ױרֿפנסַאג) ױרֿפ עקידרקֿפה ,תֶרְקִּפַמ --

 -הּפצוח ;סרוקיּפַא ןַא ןרעוו ,רֵקַּפְתִה --

 .ןרעוװ קיד

 .שזַאדנַאב .נ,תיִרְקַּפ

 ,רעטעװס :;לבַײל .ז ,םֶרְקַּפ

 .סקָאריטש .ז ,רַּפ

 .לקיב ,רָקּביױּב רּפ --
 רַאֿפ סקָאריטש ,רַּפ"רֹוׁש ,רֹוׁשַה-ֹרַּפ --

 .עיצַארטסַאק

 -כורֿפ :טכורֿפ ןגָארט .י"פ ,אֵרֵּפַה (אֹרַּפ)
 .ןרעּפ

 -דליוו : ךיז ןעוועדליוועצ ,אֵרָּפְתִה -
 .ןרעוו

 ;שטנעמ רעדליוו ;לזייא רעדליוו .ז ,אָרֵּפ

 ,שטנעמ רעלערוטלוק טשינ

 :שטנעמ רעוויטימירּפ ,םֶדָא"אָרַּפ --
 .רעקידהּפצוח ןוא רעטשרעהַאב טשינ

 טיי ט יי טי יי... ...- ..-------- =

 דרָּפ - תּונְקִּפְקַּפ

 -לוק טשינ ,דליוװ ןסקַאװ ,אָרָּפ לֹדָג --
 .טריוויט

 -ריוויטלוק טשינ ,עדליוו ,אָרָּפ יֵלּוּדִנ --
 .ןסקיוועג עט

 ;טײקוװיטימירּפ ;טײקדליװ .נ ,תֹואְרְּפ
 ,טייקטצוװעדליוװעצ

 .טייקדליוו .נ ,תּואָרָּפ

 -עצ :;רעוװיטימירּפ :רעדליװ .ת ,יִאְרַּפ

 ,רעטעוװעדליװ

 -רָאֿפ ;לגילֿפ-ןינָּב :עניציֿפָא .ז ,רֵּבְרַּפ

 .טָאטש

 ףױא ךיז ןרעדנע .ע'פ ,גֵרָּפַה (גֹרָּפ)
 .טכעלש

 .ןָאמ .ז ,גֶרָּפ

 :ערַאטָאק :לטנעװ שינַאּפש .ז ,דֹוּנְרַּפ
 .ןסילוק

 .ןסיליק יד רעטניה ,דוּנִרַּפִה יֵרֹוהֲאֵמ --

 ,קינּפַאר :קישטנַאק :שטַײב .ז ,לֹוגְרַּפ

 .גנוסַײמש ; גנושטַײב .זילוַנְרִּ

 .עלעדניה גנוי .נ ,תיִּגְרַּת

 .לכיק-ןָאמ .ג ,תיִגָרְּפ

 .לקריצ-רעשטיר :לקריצ .ז ,לּגְרַּפ
 .ןסַײמש :שטַײב ַא טימ ןגָאלש .י"פ ,לֵגְרַּפ

 ןסימשעג ;ןרעװ טשטַײבעג ,לוּגְרִּפ יי
 .ןרעוו

 -נַאנוֿפ ;ןלײטּפָא .י"פ ,(דֹרָפִי ,דֵרָּפ) דֹרָּפ
 .ןלייטרעד

 :ךיז ןַײגעצ :ךיו ןדײשעצ ,הֵרֵּכִה -

 ;ךיז ןלײטּפָא ;ךיז ןלייטעצ :ךיז ןטג
 .ךיז ןענעגעזעג

 ;ןרירַאּפעס :ןליײטּפָא : ןלייטעצ ,דֶרָּפ --
 םוצ ןטכורפ ןדַײנשסױא :ןליישסיוא
 .ןייגליוּו ַײרֿפ ךיז ןזָאל :ןענעקירט



 רּורֵּפ - רֹרָּפ

 .ןַײז ןֿפרָאװעצ :;ןַײז טלייטעצ ,דֹורַּפ --

 ;ןרירַאּפעס :ןדיישעצ ;ןליײטּפָא ,ָּרַּפַה --

 ןוֿפ רענרעק יד ןדַײנשסױרַא ; ןגיילעצ |
 .ןרעדילגעצ :; ןטכורֿפ

 "נַאדעג :ךירטש-דיײשּפָא ,יִרָפַמ ֹוק --

 :(--) ךירטש-ןעק

 ריישעצ :ןרעװ טלײטעגּפָא ,דֵרָפָה --
 טרעדילגעצ :ןרעװ טרירַאּפעס : ןרעוו
 .ןרעוו

 ןײגרעדנַאנוֿפ : ךיז ןדיישעצ ,דֵרָּפְתַה --
 טליישעגסיוא :ךיז ןלַאֿפרעדנַאנוֿפ :ךיז
 .(ןטכורֿפ ןוֿפ רענרעק) ןרעוו

 -לימ עטנקורטעג :לזייא-ליומ .ז ,דֶרָּפ

 עכַײלג טשינ) םוא :רענרעק-םיורג

 .(לָאצ

 .םָאטַא .ז ,דֶרָּפ

 .ןילעזייא-ליומ .נ ,הֶּדְרִּפ

 .לוקעלָאמ .נ ,הָּדְרּפ

 -עג ;גנודיישעצ :גנודײשּפָא .נ ,הָּדְרִּפ
 ,גנונעגעז

 .רעשימָאטַא .ת ,יִדָרִּפ

 .קינסַאּפ-ןוא-טסוּפ .ז ,ְךֶּדְרַּפ

 ענעסַאלעגסױא :עקרעֿפױל .נ ,תינָּדְרִּפ

 .יורֿפ

 .דָאס-ןטכורֿפ ; דָאס-סורטיצ .} ,םֵּדְרַּפ

= 
 ,דָאס

 -סורטיצ ַא ןוֿפ רעמיטנגייא

 -סורטיצ : עשזנַארב-סורטיצ .נ ,תּונסָּדְרַּפ

 .יירעגטרעג

 ןצָארּפשעצ .ע"פ ,(הֶרָּפִי ,הָרָּפ הֹרָּפ
 ;ןטכורֿפ ןגָארט :ךיז ןסקַאװעצ : ךיז

 .ךיז ןרעּפכורֿפ :רַאנטכורֿפ ןַײז

 .ןרעמ ןוא ךיז ןרעּפכורֿפ ,הֹבָרְו הֹרָּפ --
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 .רערַאבטכורֿפ ,הָרֹוַּפ --

 .רערַאבטכורֿפ ,תָרֹוַּפ --

 ,(.גרעביא) ןַאמ-הרֿבח ,תֶרוּפ-ְןַּב --

 -ּפָאו ערה-ןיע ןייק ,ףֵסֹוי תֶרוּ ןֵּב -
 ,(ס'הדע-חרזִמ יד ַײב שינעכערּפש

 -טכורֿפ ןכַאמ :ןרעּפכורּפַאב ,הֵרָּפַה --
 .ןדָאב ןרעסעבסיוא ;רַאב

 -טכורֿפ :ןרעװ טרעּפכורֿפַאב ,הָרָפָה --
 ןרעװ טרעסעבעגסיוא :;ןרעװ רַאב
 .(ןדָאב)

 .אּתכסַמ-דומלַּת ןוֿפ ןעמָאנ :וק .נ ,הֶרָּפ

 ןצנַאגניא זיא סָאװ וק ,הָּמָדֲא הֶרָּפ -

 .(טקעלֿפַאבמוא) טיור- ךעלניורב

 עקידעקלעמ ;וק-קלעמ ,תֶבָלֹוח הָרָּפ --
 .(.גרעביא ךיוא) וק

 הֶרָּפ. ןגעוו השרַּפ יד ,הֶרָּפ תַׁשָרָּפ --
 .רָּבְדִמְּב ןוֿפ "הָּמדֲא

 -קַא רעכעלנע-רענרעה ,הָרָּפ"יַנְרַק --
 .ך"נַּת ןיא (לעטשּפָא) ןכייצ-טנעצ

 עסיורג יד ןוֿפ) בלַאק-םַי ,םּיַה-תַרָּפ --
 .(אינעריס ,שיפ-גיוז

 לדרעֿפ ס'ונבר השמ ,ּונָּבַר הָׁׂשֹמ-תַרָּפ --
 .(טקעזניא)

 .טֿפַאשנַאמטַאר ;טַאר .ז ןירְדָהְרַּפ

 .ז ,םּוהְרָּפ

 .גנוכַאמ

 -רעלֹוּפָאּפ ;גנוכַאמ-טנַאקַאב

 .ןכַאמ רעלוּפָאּפ ;ןכַאמ טנַאקַאב.י"פ,םָהְרַּפ

 נ ,אָיְסֶהְרַּפ ,הָיְסֶהְרַּפ

 .גנוכעלטנֿפערַאֿפ

 :טייקכעלטנֿפפ

 .ךעלטנֿפע ,הָיְָסָהְרַפְּב =

 -נוֿפ ;גנודײשּפָא ; גנודיישעצ .ז ,דֹורָּפ
 .גנוטלַאּפש : גנודײשרעדנַא



 רּורָּפ -- דּורָּפ 045
 עי טעאטער א עא עיין ר יב

 :רעטדײשעגּפָא ;רעטלײטעגּפָא .ז ,דּורַּפ

 .רענעסירעגרעביא

 .עלעציּפ :לדנרעק :לוקעלָאמ .נ ,הָדּורְּפ

 .לצֿפ : ץלעּפ .נ ,הָוְרַּפ

 לײטּפָא ,הָוְרַּפַה-תַּכְׁשִל ,הָוְרַּפַה"תֹיֵּב -
 -עגנַײא טָאה'מ ּוו שדקמה תיב ןיא
 .תונברק ןוֿפ ןלעֿפ יד ןצלַאז

 -ץוש ַא ןָא) טָאטש ענעֿפָא .ת ,זּורֵּפ
 רענעֿפָא ןיא רעניוװנַײא : (רעיומ
 ,(חטש) רעטריזירַאטילימעד :טָאטש

 -ע עד ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ .נ ,אָיְמּוּבְזזרַּפ
 ,טסעג ענעדַאלעגנַײא ןוא ןטַאג

 ןשיווצ ךַאמּפָא רעכעלטכער .ז ,לוְּּורַּפ
 טלַאֿפ בוח רעד זַא ,הָוֹול ןוא הוולִמ

 .ץעזעג-הטימש רעטנוא רעטנורַא טשינ

 -ריֿפ ;גנַאגכרוד :רָאדירָאק .ז ,רֹודְזֹורְּפ
 ַא טדניברַאֿפ סָאװ סַאּפדנַאל :זיוה

 .רעטנעצ ןקיטכיוו ַא טימ הנידמ

 ;גנולייטעצ ;גנוטַײבסיוא-טלעג .ז ,טּורַּפ
 .םיטרּפ ןיא גנונכערסיוא

 ;טלעגניילק :עבטמ עניילק .נ ,הָטֹורָּפ
 ,1960 זיב לארׂשי ןיא עבטמ עטסנעלק

 .(רוטּפלוקס) טסויב .נ ,הָמוטֹורָּפ

 .עבטמ עטּפַאלקעגסױא טשינ נ ,תָטָמּורָּפ

 .לזייאליומ רעגנוי .נ ,תיִטֹורָּפ

 :סָאװ-סעּפע :טלעגניילק .ז ,טורְטורְּפ
 .טשער

 ;יונעג :ןטייהלצנייא ןיא ,טֹורְטֹורְּפִּב --
 .ךעלריֿפסיױא

 .גנורעמ ;גנורעּפכורּפ .ז ,יֹורַּפ

 ,דלָאג-ןייר ,םִיַוְרַּפ בַהָז .ר"ז ,םִיַוְרַּפ

 .גנוּפעשרעד :;גנוכערבעצ .ז,ְךֹורָּפ

 .רעטּפעשרעד : רענעכָארבעצ ,תְךּורָּפ

 .תכורּפ : ערַאטָאק .נ ,תָכֹורָּפ

 .רעטנַאק :סעצייל .נ ,הָּיִּבְמּורְּפ

 ,רעלדנעהנצלעּפ :רעכַאמנצלעּפ .ז ,ןְוְרַּפ

 -קרַאװכיױר :ײרעכַאמנצלעּפ .נ ,תּונָוְרַּפ
 ,לדנַאה

 .רעירוק :טַאגעלעד .ז ,אָקָנַוְרַּפ

 עכעלטע וצ טנעָאנ .פ"הת ,"סורָּפִּב ,סורָּפ

 ,םֹרָּפ עז .רַאֿפ געט
 -יוצעגנָא ;רעטײרּפשעגסױא .ת ,םּורָּפ

 .רענעג

 .לצענעּפ-טיורב .נ ,הָסּורְּפ

 :רעטלטַאּפעצ :רענעברָאדרַאֿפ .ת עֹורָּפ
 -ַאּב : רעטזיילעגסיוא :רעטקעדעגּפָא

 .רעטלָאצ

 רַאֿפ רעייז .ג ,הָצָמְׁשִל ַעּורֵּפ --
 .רענ

 -ץברָאד

 .גנוטעקַאנטנַא :גנוקעדּפָא .ז ,ַעּורֵּפ

 -עמונעגֿפױנוצ : רעטלּפענקרַאֿפ .ת ,ףּורָּפ
 .רענ

 -רעטשעצ :רענעכָארבעגכרוד .ת ,ץֹורָּפ
 -ַאה :רעטמיוצעגמוא ;רעטגיילעצ ;רעט

 .ר ענעסַאלעגסיוא ;רעשידרַאז

 .ענעסַאלעגסיוא .נ ,הָצּורַּפ

 ;גנוריטנָאמעד :גנורעדילגעצ .ז ,קֹורָּפ
 :עיצַאדיװקיל ;גנודָאלסױא :גנומענעצ
 .עמעליד ַא ןוֿפ גנוזייל

 ףיוא גנורעדילגעצ ,םיִמְרֹוגְל קּורַּפ --
 .(.טַאמ) ןטנעמעלע

 ,גנונֿפָאװטנַא ,קֶׁשָּנַה קּורָּפ --

 -ץדָאלעגּפָא :רענעדָאלעגסױא .ת ,קֹורָּפ
 .רענ

 .לסעק :ּפָאט .ז ,רורָּפ



 חַרֶּפ -- רּורָּפ

 .לֿפעלכָאק ,רּורָּפַה ץֵע --

 רעקיטַײז :טָאטשרָאֿפ ,(רָּבְרַּפ) .ז ,רֶוְרַּפ
 .שדקמה-תיב ןיא ףיוה

 טנעמגַארֿפ :לקערב :עקשירק .ז,רורַּפ

 :גנולקערבעצ :גנולשירקעצ .(.גרעביא)
 -.טייקיניילק

 -סיוא :גנורעלקרעד ;רַאטנעמָאק .ז ,ׁשֹורָּפ
 .עיצַאטערּפרעטניא :שטַײט

 -טַײד :ךעלקירדסיוא :רָאלק ,ׁשּורּפַּב --
 .ךעל

 -רעדנוזע- נָא :רעטדײשעגּפָא .ת ,ׁש'ּורָּפ
 ;טעקסַא :שורּפ .ז .רעטרירַאּפעס :רעט
 ,סבעלעצ ַאליגנירֿפ לגױֿפ-ןטעקסַא

 ,(לגױֿפגניז

 -נַאּפשעגנָא : רעטײרּפשעגסױא .ת ,ׁשּורָּפ
 .רעט

 -עוו טרעלקרעד : ןריזילַארטיינ .י"פ ,זֵרָּפ
 רַאֿפ ןרעלקרעד : (טָאטש) ןֿפָא רַאֿפ ןר
 .ןריזירַאטילימעד !לַארטיינ

 טרעלקרעד :ןרעוו טריזילַארטיינ ,זֹורַּפ --
 ןרעוו טרעלקרעד ;לַארטיײינ רַאֿפ ןרעוו
 -ילימעד ;(טיבעג ,טָאטש) ןֿפָא רַאֿפ
 .ןריזירַאט

 .ןַײז-םזגמ ;ןבַײרטעביא ,זָרֶפַה --

 .ןרעוו ןבירטעגרעביא ,זֵרֶּפִה --

 .רעריֿפנָא :רעשרעה .ז ,זְרָּפ

 .נ ,הָוְרַּפ
 ,ץַאלּפ

 (רעטצישַאב טשינ) רענעֿפָא

 -ימשַאב-דרעֿפ ;גנודימש-ןוַײא .ז ,לּוזְרַּפ
 ,גנוד

 -ץגמורַא טשינ) בושי רענעֿפָא יז ,ןֹוזָרַּפ

 ,(רעטרעיומ

 -ױמעגמורַא טשינ ,ןֿפָא .פ"הת ,תֹווְרּפ
 .טרע
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 טשינ :רעטרעױמעגמורַא טשינ .ת ,יָזֶרֶּפ
 ,רעטצישעג

 -שַאב :ןזַײא טימ ןדימשַאב .י'פ ,לֶזְרַּפ
 .סעװעקדָאּפ טימ ןדימ

 ;ןַײא טימ ןרעװ טדימשַאב ,לֶזְרִּפ --
 ,סעוועקדָאּפ טימ ןרעוו טדימשַאב

 .(סעװעקדָאּפ טימ) רעדימשַאב .ז ,לֶזְרַּפ

 -עצ :ןעִילב .ע"פ ,(חֵרָפִי ,חַרָּפ) ַחֹרָּפ
 -קיװטנַא ;ךיז ןסקַאװעצ :;ךיז ןעִילב
 ;טױה רעד ףיוא ןגָאלשסיױא : ךיז ןעל
 .ןבעווש : ןעִילֿפ

 ןגױלֿפעג זיא וקַא ,ריִוֲאָּב ַחֵרֹוּפ לָמָנ --
 טילֿפ למעק ַא ךעלטרעוו) ךַאד ןרעביא
 ,(ןטֿפול רעד ןיא

 סא טעז סָאװ לגנִיי ,ַחֵרֹוּפ ןֵטָק --
 .זיא רע יו רעטלע

 ,רעּפעלש : רעלגָאװ ,ַחֵרֹוּפ ַחֵרּוא --

 ,ךיז ןעִילֿפעצ :ןרעו ןגױלֿפעצ ,ַחֵרָּפִה --

 -ליִגּפָא :ןעילב :ןעִילב ןכַאמ ,ַחֵרֶּפַה --
 -יירבסיוא :ןנָאלבקעװַא : ןקילגּפָא :ןט
 .ןרעט

 ,גנַאלק ַא ןזָאל ,הָעּומְׁש ַחֵרְּפַה --

 -נוֿפ ;ילֿפ ןיא ןרעװ טזָאלעג ,ַחֵרְּפִה --
 .(ןעגנַאלק) ןרעוו טזָאלעגרעדנַא

 -עוו טילבעצ :ךיז ןעַילבעצ ,ַחֵרָּפְתַה --
 .ןעִילֿפסױרַא :ןר

 -טנגוי ;גנוריצַאב-ןעמולב :םולב .ז ,חַרָּפ
 ,(לדנייש) רעכעל

 םינהּכ ןוֿפ לדנַײש'ס ,הָּנִהְּכ יֵחְרַּפ --
 ,(םינהּכ עגנוי)

 ןשירעטילימ ןיא ןטעדַאק ,סיט יֵחְרִּפ א

 .(לארׂשי תנידמ ןיא) ןזעװטֿפול

 .ןטעדַאק ,םיִניִצְ יֵחְרִּפ -
 ,טנכייצעגסיוא ,חַרָפְו רֹוּתְּפַּכ --
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 .רעצָאר : לגנַיי .ז ,הָּחְרִּפ

 -עלגנַיי ןרעװ .ע"פ ,ַחֵחְרַּפְתִה (חֵחְרַּפ)
 .קיטש עשלגנַיי ןעווַארּפ :שיר } 

 -שירעצָאר : טייקשירעלגניי .נ ,תֹוחָחְרִּפ
 .טייק

 ;ןשיוטסױא .י'פ ,(טרָּפִי ,טֵרָּת) טֹרָּפ !
 ןענכערסיוא ;ןעלסקעווסיוא :ןטַײבסױא
 :ןלַאטעד ףיוא ןלייטעצ ;םיטרּפ ןיא
 -ליּפש ַא ףיוא) ןעלּפמירג :ןעלצנייאעצ
 .(טנעמורטסניא

 -עגסיוא :ןרעװ טשיוטעגסיוא ,טֶרָּפִה --

 :ןרעװ טלסקעװעגסיוא :ןרעוװ ןטיב

 -עצ ;םיטרּפ ןיא ןרעוו טנכערעגסיוא

 -גיאעצ :ןלַאטעד ףיוא ןרעוװ טלייט
 .ןרעוו טלצ

 ןיא ןענכערסיוא :ןריזילַאטעד ,טֶרָּפ --
 ,(שריה ַא) ןצעקעלב :;ןטייהלצנייא

 -ץגסיוא :ןרעװ טריזילַאטעד ,טורַּפ --
 ,ןטייהלצנייא ןיא ןרעוװ טנכער

 ;ןלַאטעד ןיא ךיז ןלייטעצ ,טֵרָּפְתַה --
 .ךיז ןרעדילגעצ

 -עק ;ןבױרטנַײװ עטלצנײארַאֿפ .ז ,טֶרֵּפ

 ;טלעגניילק :םוא ;םיורגלימ ןוֿפ לדנר
 טעברַא-סנעדיצקַא ; המישר-ןלַאטעד

 ,(ןזעוורעקורד ןיא)

 -נײארַאֿפ :לַאטעד :טייהלצנייא .ז ,טֶרָּפ !
 .טייקטלצ

 -סיוא ןטימ : ץוחַא :רעסיוא ,דָל טֶרִּפ --
 .ןוֿפ םַאנ

 .רקיִטב :לעיצעּפס ,טָרָּפְּב -- }

 .ןלַאטעד עניילק ,םיִטָרְּפ יִטָרִּפ -- !
 רעלוֿפ רעד טול ,(גיפל) ,לֹודָנ טֶרְּפִל --

 ךיוא קידנבעגנָא) גנונכערטַײצ רעשידַיי
 ,(רעטנזיוט יד

 היה = תֶּסָחִכ

 -צרוקעג רעד טױל ,(ק"פל) ,ןֶטֶק טֶרְפִל
 -נָא טשינ) גנונכערטַײצ רעשידִיי רעט
 .(רעטנזיוט יד קידנבעג

 .לָאקָאטָארפ ,לֹּכייֵטְרִּפ --
 .רַאטנעוװניא .נ ,הָטָרָּפ

 ,גנוריזילַאטעד .נ ,תּוטֶרָּפ

 .םיטרּפ עלַא טימ ,תּוטְרַפִּב --

 :רעטַאװירּפ .ת ,יָטְרַּפ

 .רעטלצניײארַאֿפ

 : רעכעלנעזרעּפ

 .ןעמָאנ רעכעלנעזרעּפ ,יִטָרִּפ םֵׁש --

 ןעמָאנ רעכעלטנגייא ,יֵטָרִּפ םָצֵע םֵׁש -

 (.מַארג)

 -יצעּפס ;טייקכעלמיטנגייא .נ ,תּוּיַטְרֶּפ
 .טייקשיפ

 :טקודָארּפ :טכורֿפ ,(תֹורָּפ 'ר) .ז ,יִרָּפ

 ,טנעצָארּפ ;טסנידרַאֿפ :טַאטלוזער

 .סקּוװכָאנ ,ןֶסָב יִרָּפ --

 .טקודָארּפ-דרע ,הָמָדֲאָה"יִרְּפ --

 .גנודליבנייא :עיזַאטנַאֿפ ,ןויְמִּדַה"יִרְּפ --

 .טכורפ-סורטיצ ,רֶדָהייִרָּפ --

 עקיטכערּפ ,םיִלּולֲהיִרְּפ --
 .ןטַאטלוזער עטנכייצעגסיוא

 ;טכורפ

 .טכורפ עטנכייצעגסיוא ,םיִדָנְמיִרְּפ --

 ,גנולָאצַאב ,ויָלָלֲעַמ"יִרְּפ --

 .טכורֿפ-סגנוֿפַאש ,ֹוטֵעייֵרְּפ --

 .טסנידרַאֿפ ןוֿפ טסנידרַאפ ,תֹורַּפ יִרֵּפ --

 :ןטכורֿפ ןביג ,יִרְּפ הֹׂשָע ,יִרָּפ אֹׂשָנ --

 .ןטַאטלוזער עטוג ןביג

 :לדנרעק :גנונגעזעג : דיײשּפָא .נ ,הָדיִרְּפ

 ,ביוט

 .גנוגָארט-טכורֿפ .נ ,ּהָּיְרָּפ



 תּוׁשיִרְּפ - היִרְּפ

 -עמ ןוא גנורעּפכורֿפ ,הֵּיִבְרּו הֵּיִרָּפ --
 .גנולדניק :גנור

 -ריטש ןרַאֿפ) לַאטש-רעּפכורֿפ .נ ,הָיְרָּפ

 .(עדַאטס ַא ןיא סקָא

 -ױװיטקודָארּפ :טײקרַאבטכורֿפ .ז ,ןֹויִרַּפ
 .טעט

 -עצ ;גנואילבֿפױא :גנואילב .נ ,הָהיִרּפ
 -טיוה ;גנולקיװטנַא :גַײטשֿפױא ;ילב
 ,גנובעווש ;גנואילֿפ :גָאלשסיױא

 ;גנוטייבסיוא :!גנולסקעווסיוא .נ ,הָטיִרְּפ

 ַא ףיוא) גנולּפמירג :טַײבסיוא-טלעג
 ,(טנעמורטסניא-ענורטס

 טימ ןטנעמורטסניא-קיזומ ,הָטיִרַּפ יִלָּכ --
 .ייז ףיוא טלּפמירג ןעמ סָאװ סענורטס

 וצ רעטכַײל :רערַאבכערבעצ .ת ;ְךיִרָּפ
 .ןכערבעצ

 ,גנוכערבעצ ;גנוקַאנקעצ .נ ,הָכיִרָּפ

 .טײקרַאבכערבעצ .נ ,תּוכיִרָּפ

 ,גנונערטֿפױא ;גנונערטעצ-טָאנ .נ ,הָמיִרּפ
 -טײרּפשסיױא ;רערַאבנַאּפשנָא .ת ,סיִרָּפ

 .רערַאביצפיוא ; רערַאב

 ;גנואיצסיוא :;גנואיצרעביא .נ,הָסיִרָּפ

 -ץענעּפ ;גנוטײרּפשסױא ;גנונַאּפשנָא
 ,גנודַײנשּפָא

 .סורג ,םֹולָׁש תַסיִרְּפ --
 -בוח ; גנולָאצּפָא ; גנוזיילסיוא .נ ,הָעיִרָּפ

 -רָאה רעדליוו ,רעטלטַאּפעצ ;גנולָאצּפָא
 ;הלימ ךָאנ גנואיירדרעביא-הלרע :סקּוװ
 ,גנורעטש-גנונדרָא : גנורעטשעצ

 ,גנוקעדּפָא-ּפָאק ,שאֹר תַעיִרְּפ --

 -רַאֿפ :גנולּפענקוצ :עקליּפט :נ ,הָפיִרָּפ
 ,גנוליּפש

 :רענעזָאלעצ !טָאּפסעד :רוכַא .ז,ץיִרָּפ

 ,ץירּפ

,4,555 
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 ,רעמַאזיורג ;רעדליװ .1 ,ץיִרָּפ

 ;עיטסעב עדליוו ,תֹוּיַח"ץיִרְּפ --
 .היח עקידנקיצ

 .טסענ-ןטידנַאב ,םיִצְרָּפ תֵרָעֶמ --

 -רַאֿפ ,םיִבָנֲע"יֵציִרְּפ ,םיִתיֵזייֵציִרְּפ -
 -עטרַאהרַאֿפ :ןטריבלייא עטעװעטרַאה

 ,ןבױרטנַײװ עטעוו

 -עצ :ךורבנַײא :ךורבכרוד .נ ,הָציִרָּפ

 ,גנורעטש

 -נזָאלעצ :טײקנסַאלעגסױא .נ ,תּוציִרָּפ
 .הּפצוח ; טייקידרקפה :טייק

 .רערַאבגיײלעצ ;רערַאבמענעצ .ת ,קיִרָּפ

 .לָאצ ערַאבלײטעצ ,קיִרָּפ רָּפְסִמ --

 .תורקֿפה :טײקנזָאלעצ ,לֹע תַקיִרְּפ --

 -עצ :גנומענעצ ;גנודָאלסױא .נ ,הָקיִרּפ
 :גנורעדילגעצ ;גנוריטנָאמעד ;גנוגייל
 ,גנוסַײרּפָא-טכורֿפ

 -לייטעצ :טײקרַאבגיילעצ .נ ,תּוקיִרְּפ
 .טײקרַאב

 -שירק ךיז ;רעקידנעלקערב ךיז .ת ,ריִרֵּפ

 .רעקידנעל

 .טײקיאעֿפ-לשירק .נ ,תּוריִרָּפ

 -טײרּפשסיױא ;רערַאביצסױא .ת ,ׁשיִרָּפ

 ,רערַאבנַאּפשנָא !רערַאב

 .סורג ,םֹולָׁש תַׂשיִרְּפ --
 -יצ ,טכורפ ןוא םיוב) עװניּפ .ז ,ׁשיִרָּפ

 .(סירַאגלװ ַאינָאד

 -רעדנַאנוֿפ :גנוטײרּפשסױא .נ ,הָׂשיִרָּפ
 -ַאּפשנָא ;גנונַאּפשסױא ;גנוטיײרּפש

 .גנונ

 -רעד ךיז :גנורעדנוזּפָא ךיז .נ ,הָׂשיִרַּפ

 ,גנורעטַײװ

 -עגקירוצ :טײקנטלַאהעגּפָא .נ ,תֹוׁשיִרַּפ
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 -בַא ;טיײקטרעדנוזעגּפָא ;טײקנטלַאה

 ,גנונגעזעג :גנודיישעצ :ץנעניטס

 "וצ ןוֿפ טלַאהּפָא יץֶרָאיָּךְרִּד תּוׁשיִרְּפ --

 -טכעלשעג ;ױרֿפ ַא טימ ןבעלנעמַאז

 .ץנעניטסבַא עכעל

 :ןעלקערבעצ .י"פ ,(ְךֹרְפִי ְּךֵרָּפ) ְךֹרֵּפ
 -עווש וצ ןטיונ :ןכערבעצ : ןסיוטשעצ

 ,טעברַא רעד

 -עוװ ןלַאֿפעצ :ןרעװ ןכָארבעצ יָךְרַּפִה --

 :ךיז ןעלקערבעצ :ךיז ןגיילעצ ;ןר
 .טעברַא רערעווש וצ ןרעװ טיונעג

 ;ןסױטשעצ :ןעלקערבעצ ,ְּךֶרַּפ --
 .ןטנעמוגרַא ןגָאלשּפָא ;ןכערב

 ַאק :טעברַא ערעווש ,תָכָרָּפמ הָדֹובֲע --

 .טעברַא ענשזרָאט

 ;(תונעט) ןגָאלשּפָא : ןגָאלשעצ ,ְךֵרֶּפַה --

 .ןכערבעצ :ןעלקערבעצ

 ןגָאלשעצ ; ןרעוו ןגָאלשעגּפָא ְּךַרְּפִה --
 ,(תונעט) ןרעוו

 ןכערבעצ :ךיז ןעלשירקעצ ְךֶרָּפְתִה --
 ןרעוװ ןגָאלשעגּפָא :ךיז ןלַאֿפעצ :ךיז
 .(תונעט)

 -עצ

 -נוא ;גנוכערבעצ ;גנולקערבעצ .ז ,ְךֶרּפ
 ,גנוקינַײּפ :גנוקירדרעט

 יַאק :טעברַא ערעווש ,ְךֶרֶּפ-תַדּובע --
 .טעברַא ענשזרָאטַאק

 ַא ףיוא) לפײר-רעַײֿפ :ץענ-ןטשור יְךֶרַּפ

 .(ךיק

 -ערבעצ ;גנוגָאלשּפָא .נ ,הָכָרִּפ ,אָכְרִּפ
 ,(תונעט) גנולקערבעצ ; גנוכ

 -סיוא :גנורירָאקעד :גנונַײשַאב .ז ,םֹוּכְרַּפ

 גנ ועטַאלֿפ ;גנולסיירט ;גנוריצ

 .ןבױרטנַײװ לגנעה טימ לגַײװצ .ז ,ליֵּכְרַּפ

 -סיוא ! ןברַאפּפָא :ןצוּפסיױא .י"פ ,םָּכְרַּפ

 סֶנְרַּפ - תּושיִרְּפ

 ;ןרירָאקעד : ןריצ
 ,ךיז ןעל

 ןכַאמ ,הָז תֶא הֶז םַּכְרַּפ --
 .ןטנעמילּפמָאק עקיטַײז

 .ךיז ןגיילרעביא ,רָבָדְּב םָּכְרִּפ -

 -סיירט ; ןרעטַאלֿפ

 -נגעק ךיז

 :ןַײז טצוּפעגסױא ,סֹוּכְרִּפ -- -עגּפָא
 .ןַײז טקנימש

 ןצוּפסױא :ךיז ןריצסיוא ,סָּכְרַּפְתִה --
 .ךיז

 .תכורּפ :ערַאטָאק .נ ,תָכֹרָּפ

 ,ןענערטֿפױא .י"פ ,(םֹורָפָי ,םֵרָּפ) םֹרָּפ

 ןדַײנשעצ :ןקַאהעצ ;דגב ַא ןענערטעצ

 .ךעלקיטש ףיוא

 טנערטעגפױא : ןרעוו טנערטעצ ,םֶרָּפִה --
 .ןרעוו

 .ןענערטפיוא ;ןענערטעצ ,םָרֵּפ --

 .ןרעו טנערטעגֿפױא ,םֹורַּפ --

 םֵרָפְתִה --
 .ךיז ןענ

 ,רעטנַאק :סעצייל .נ ,הָּיִּבִמְרְּפ

 .דילג רעכעלנעמ .ז יקֶּתְׁשַמְרַּפ

 .שזַאסַאּפ .ז ,ןֶרָּפ

 -ערטעצ : ךיז ןענערטֿפױא

 ןבעגוצ :ןדנ ןעמיטשַאב .י"פ ,ןָרֵּפַה (ןֹרֵּפ)
 .סעּפע

 .ןוויוא-קַאב .נ ,הָנְרִּפ

 ,טלַאהסיוא : גנובעג-הסנרּפ .ז ,סֹונְרֵּפ

 ;ןַײז סנרֿפמ .ייפ ,סֵנְרּפ

 ; ןטכירנַײא : ןלעטשוצ
 ; ןטלַאהסיוא

 .ןענדרָאנַײא

 ;ךיז ןטלַאהסיױא ,םַנְרַּפְתִה --
 .ךיז ןַײז

 סנרפמ

 :רעטלַאהסיוא .ז ,םָנְרַּפ

 .רעוט רעשהלהק

 ;יאבג :סנרפמ



 =; ערֶּפ - הֶסֶנְ

 :שינֿפרעדַאב ;גנוטלַאהסיוא .נ ,הָסָּנִרַּפ

 ,הסנרּפ ;גנוקיטפעשַאב

 .טייקשיאבג .נ ,תּוסְנְרַּפ

 .ןטעלג :ןעלטרעצ .י"פ ,קָנְרַּפ

 ןעשטשעיּפ :ךיז ןעלטרעצ יקָנְרַּפְתִה --

 .ךיז

 ןיא ןדַײנש .י'פ (סֹורָפִי ,סֵרָּפ) סרַּפ
 :ןעיצסױא ;ןטײרּפשסױא :ןצענעּפ
 .ןֿפורסױא ;ןכַאמ טנַאקַאב : ןעִיצרעביא

 ,ןסירג ,םולָׁשִּב סֹרָּפ -

 ,בוט-םוי רַאֿפ טרַאה ,גֶחֶה סֹרָפִּב -

 ;ןצענעּפ ןיא ןרעו ןטינשעצ ,סֶרֵּפִה --

 ןגױצעגסיוא ;ןרעװ טײרּפשעגסױא

 .ןרעו ןגיוצעגרעביא :ןרעוו

 -יא :ןעיצסױוא ;ןטײרּפשסױא ,םֵרָּפ --

 ,דָאירעּפ ןבָאה ; ןעיצרעב

 טימ ןטערט :ןעיִא ק ןבָאה ,סֵרָּפַה --

 .סעטיּפָאק טימ .ןעיָאלק

 ןענעֿפע ;ךיז ןטײרּפשסױא ,םֶרָּפְתִה --
 .ךיז

 -יג) רעברַאּפש רעשיּפָארטבוס .ז ,םֶרָּפ

 .ךיּפעט :עטיּפָאק ;(סוטַאברַאּב סוטעּפ

 ַא) רֿבק ַא םורַא הביבס ,סֶרָּפַה תיֵּב --

 ץַאלּפ םעד רָאט רעטסירּפ ַא רעדָא ןהּכ
 ,(ןטערטַאב טשינ

 -ערּפ :סניוועג ;זַײרּפ ;גנונױלַאב .ז ,םֶרֵּפ
 בלַאה :עבטַמ עכעלמיטרעטלַא :עימ
 .טפלעה :טיורב לבעל

 ןוֿפ ןוז רעטעדליבעג ,סֶרָּפ ןָּב הָנַמ --
 .רעטָאֿפ ןטושּפ ַא

 .עיסרעּפ .נ ,םֵרָּפ

 ;יָאלט :עווָאקדָאּפ :עטיּפָאק .נ ,הָסֶרַפ
 ןבלַאה ַא ןוא ריֿפ םורַא סנַאטסיד :יולק
 ,רעטעמָאליק

50 

 -ירַאלוּפָאּפ :גנוכַאמטנַאקַאב .ז ,םֹוסְרִּפ
 ,גנוכעלטנֿפערַאֿפ :טעט

 .עמַאלקער .נ ,תָמֹפְרִּפ ,תָמֹוסְרִּפ

 .רעסרעּפ .ת ,יָסְרַּפ

 -ַאמ טנַאקַאב ;ןכעלטנֿפערַאֿפ .י"פ ,םֵסְרַּפ
 .ןרימַאלקער :ןריקילבוּפ ;ןכ

 טכַאמעג :ןרעװ טכעלטנֿפערַאּפ ,םֹוסְרָּפ --
 ,טנַאקַאב ןרעוו

 רעלוּפָאּפ :ןרעװ טנַאקַאב ,םָסָרַּפְתִה --
 .ןרעו טכעלטנֿפערַאֿפ ;ןרעוו

 .רעּפעלשמורַא .ז ,ןֶסְרַּפ

 ,ױרֿפנסַאג ,תיִנָסְרַּפ --

 ,(טכורֿפ) קיסרעּפ .ז ,(קֵסֶרַּפֲא) קֵסְרַּפ

 ,רעקַיָאלטסױרג .ת ,ןָּתְסְרַּפ

 -גָאּפ ;ןלַאֿפרעביא .י"פ (עַרָפִי יערָּפ) ַעֹרָּפ

 :ןזָאלרַאֿפ :ןקיסעלכַאנרַאֿפ :ןרימָאר
 -ַאב :ןענױלַאב :ןזיילסיוא ;ןלָאצּפָא
 -עצ ,ןעלטַאּפעצ :ןקעדּפָא :ןֿפָארטש
 .(רָאה יד) ןעשָאלֿפ

 ַא ןרעװ :טעוװװעדליװעצ ןרעװ ,ַעֵרָּפִה
 טזיילעגסיוא ; ןרעוו טלָאצַאב ; ןַאגילוכ
 ;ןֿפָארטשַאב : ןרעוו טנָאמעגֿפױא ;ןרעוו

 :ןרעװ טעקַאנטנַא :ןרעװ טקעדעגּפָא
 .(רָאה) ןרעװ טעשָאלֿפעצ ,טלטַאּפעצ

 .ןרירטסַאק :ןקעדּפָא ,ַעְרָּפ
 .גנונדרָאמוא ןכַאמ ;ןרעטש ;ַעָרְּפַה

 .ןרעוו טרעטשעג יַעֵרְפֶה

 -עצ :ןרעװ טעװעדליװרַאֿפ ,ַעְרָּפְתִה
 -נַײא :ןרעוו טלָאצעגּפָא :ןרעװ טרקֿפה
 .ןרעו טלָאצעג

 רָאה עטעשָאלֿפעצ : ןוטלָאק-רָאה .ז ,עֵרָּפ !
 -ירעּפיה) םולב-רעטנָאלּפ ;ּפָאק ןֿפױא
 .ןייטש רעקידנצרַאטשסױרַא ; (םוק

 .דליוו ןסקַאװ רָאה יד ןזָאל ,עַרָּפ לֵּדִג --
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 -ַא :גנושימעצ ;גנונעדרָאמוא .נ,הָעְרָּפ
 .ץרַאטשסױר

 -מוא :ןסעצסקע :ןעמָארגָאּפ ,תֹועְרִּפ --

 .ןעור

 יּפָא ;גנולָאצַאב ;גנוזיילסיוא .ז ,ןועְרַּפ
 ,גנולָאצ

 .ױלֿפ .ז ,ׁשֹועְרַּפ

 .(ַאירַאקילוּפ) ץנַאלֿפנעױלפ .נ ,תיִׁשֹועְרַּפ

 ןֿפ ףָארטש :שינעקישנָא .נ ,תֹונָעְרַּפ
 ,קילגמוא ;ךָארב ;טָאג

 .ףָארטש עגנערטש ,תּונָעְרִּפ תַּדֶמ --

 ןוֿפ ףָארטש ;שינעקישנָא .נ ,אָתֹונֲעְרַּפ
 ,קילגמוא : ךָארב ;טָאג -

 .רעלַאֿפָארטסַאטַאק .ת ,יָנָעְרַּפ

 -וצ ;ןעלּפענקוצ .י"פ ,(ףֹרָפי ,ףֵרָּפ) ףֹרָּפ
 .ןעליּפשרַאֿפ : ןעליּפש

 -יּפשעגוצ :;ןַײז טלּפענקרַאֿפ ,ףֶרָּפִה --
 .ןַײז טעליּפשרַאֿפ ,טעל

 -יצ ; גנורעטַאלֿפ : גנולסיירט .ז ,רֹוּפְרִּפ
 .גנורעט

 ,דײלק-רוּפרוּפ ךעלגינעק .נ ,הָיְרּוּפְרַּפ

 -ַאב ;לרעטַאלֿפ ;גנילרעטעמש .ז ,רֵּפְרַּפ
 .(ַארעטּפָאדיבעל) עלעב

 ; ןרעטַאלֿפמורַא ;ןרעטַאלֿפ .ע"פ ,רֵּפְרַּפ
 ןקידנערַאֿפ :ךיז ןֿפרַאװ ;ךיז ןעלסיירט
 ,טַײצלָאמ

 ,לדיירד .נ ,הָרֵּפְרַּפ

 ;זַײּפשכָאנ ,(תֹואָרָּכְרַּפ 'ר) נ ,תֶרָּפְרַּפ

 .ןסיב רעקַאמשעג :סַײבוצ ;רעסעד

 ;ןכערבנַײא .י"פ ,(ץ'רָפִי ,ץֵרָּפ) ץֹרַּפ
 :ןגָאלשכרוד :ןרעטשעצ :ןכערבכרוד
 ;ךיז ןטײרּפשרעדנַאנוֿפ .ע"פ .ןסַײרכרוד

 ;םילּכ יד ןוֿפ ןײגסױרַא : ןכערבסיוא

 ףּוצָרַּפ -- הָעְָפ

 -וצ ןַײז :ןייטשוצ :ךיז ןסַײרנַײרַא
 ,ןטעב קרַאטש :ךעלגנירד

 .ץעזעג ,גהנִמ ןכערב ,רָדָג ץ'רָּפ --

 -םיגהנִמ :רעכערב-ץעזעג ,רֵדָּג ץֶרֹוּפ --

 .רעכערב

 -עגנַײא :ןרעװ ןכָארבעגכרוד ,ץרָּפִה --

 ןרעוו !ןרעװ טרעטשעצ : ןרעוו ןכָארב
 :טעוועדליוועצ ןרעװ ?:שטנעמ סיוא
 ןַײז טײרּפשרַאֿפ ;ןַײז טײרּפשעגסיױא

 .גנוניײשרעד עלַאמרָאנ ,ץֶרָּפִנ ןֹוזָח --

 -כרוד :ןרעטשעצ :; ןכערבכרוד ,ץֶרָּפ --
 .ןגָאלש

 טרעטשעצ : ןרעוו ןכָארבעגכרוד ,ץורּפ --
 .ןרעוו

 ךיוד ןסירעצ גערב-םִי ,ץֶרֹּפִמ ףוח --
 .סעטכוב

 ,טַאלב-םיוב רעטלדנייצעג ,ץֶרֹּפִמ הָלָע --
 ,ןרעמ :ךיז ןטײרּפשרעדנַאנוֿפ ,ץֵרָּפַה --

 .ךערפ ןַײז :ךיז ןרעסערגרַאֿפ

 ןסַײרנַײרַא ;ךיז ןכערבנַײרַא ;ץֵרָּפְתִה --
 -ַא :ןכערבסיוא :ךיז ןכערבסיוא : ךיז
 .םילּכ יד ןוֿפ ןייגסיור

 ;טלַאּפש :סירכרוד ;ךורבכרוד .ז יץֶרֵּפ

 -עקישנַא :ךָארב :קילגמוא :םָארטש

 .שינ

 ןלעטש :הנּכס ןטלַאהרַאֿפ ,ץֶרֵּפַּב דֹמָע --
 .דנַאטשרעדיװ וצ ךיז

 .ןַאקלּוװ ,םיִצָרְּפ"ֹרַה --

 .טניווגוצ ,םיִצָרְּפיַתּור --

 ;טלָאּפש ;סירכרוד : ךורבכרוד .נ ,הָצְרִּפ
 .ךָארב ;קילגמוא ; רעלעֿפ

 -זיֿפ ;םינּפ :טכיועג :טלַאטשעג .נ ,ףּוצְרַּפ
 .עימָאנָאי



 ְָטמְקִיְּפ -- ףּוצרַּ

 "יה :טײקידמינּפ-ייווצ ,ןיִפּוצְרַּפ"ֹּוּד --
 .עיזירקָאּפ

 טױל גנונעקרעד ,ףּוצְרַּפַה-תַמָכָח --

 .עימָאנָאיזיֿפ רעד

 .סענימ ןכַאמ ,םיִּפּוצְרַּפ הֹׂשָע --

 -זיֿפ :גנורעדליש-עימָאנָאיזיֿפ .ז ,ףּוצִרִּפ
 .גנובַײרשַאב-עימָאנָאי

 .רעקידמינּפ .ת ייָפּוצְרַּפ

 -יה :רעקידמינּפ-ייװצ ,יִפּוצְרַּפ"ֹוד --

 .קפוֿבצ ;טירקָאּפ

 -ייוצ .נ ,תֹויָפּוצְרַּפ-ּוּד (תֹויִפּוצְרַּפ)
 .טײקשלַאֿפ :עיזירקָאּפיה ; טייקידמינּפ

 -ַא :ןדָאלסױא .י'פ ,(קֹרְפִי ,קֵרָּפ) קֹרָּפ
 -טנַא :ןעוועזורגסיוא ;אׂשמ ןעמענּפָאר
 .ןעַײרֿפַאב :ןזיילרעד :ןטסַאל

 ךיז ןעַײרֿפַאב :רקֿפה ןרעוװ ,לע קֹרָּפ --
 ןַא ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא ;ןטכילֿפ ןוֿפ
 ,לוע

 טעטסַאלטנַא :ןרעוו ןדָאלעגּפָא ,קֶרָּפִה --
 .ןרעוו טקנעלעגסיוא ;ןרעוו

 -ֿפױא :ןכערבפיוא :ןכערבעצ ,קֶרֵּפ --

 -עצ :ןריטנָאמעד :ןרעדילגעצ :ןקַאנק
 ;ןוטסױא :ןרעטשעצ :ןעשטשרָאמ
 -טנַא :ךיז ןוֿפ ןעמענּפָארַא ;ןגָאלשּפָא
 -קיל :זָאלרעדנַאנוֿפ  ןדָאלּפָא :ןטסַאל
 .ןרידיוו

 ,לָאצ עטרעדילגעצ ,קֶרֹפָמ רָּפְסִמ -

 ןעמענּפָארַא :ךיז ןטסַאלטנַא ,קֶרָּפְתַה --
 ןעַײרֿפַאב ;ךיז ןוֿפ ןוטסיוא :;ךיז ןוֿפ

 .ןרעו טרעדילגעצ ;ךיז ןדָאלסױא ;ךיז

 ;דילג :געוודייש ;קרּפ :לטיּפַאק .ז,קֶרֵּפ
 -עס :טינשּפָא-טַײצ :גניר :קנעלעג
 ַײב טַײצ-גנוֿפַײר :לייט-לגנעטש :;ןָאז
 .ןשטנעמ
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 .ןטלעז ;זַײװנטַײצ .פ"הת ,םיִקְרְפִל לי

 רדס ןיא תובָא אּתכסַמ ,תֹובָא יֵקְרִּפ --
 .ןיקיזנ

 .ןענָאזעס-רָאי ,הָנָׁשַה יֵקְרִּפ --

 .ןרעװ ףַײר ,ּוקְרָפָל ַעֵּנַה --
 -גָאט ןֿפױא ןייטש ,קֶרָּפַה לַע רֹמָע --

 .גנונדרָא

 : ןטקנוּפ -טּפיױה :ןזעט ,םיִקָרְּפ יֵׁשֹאֶר --
 -טיּפַאק ןוֿפ ךעלּפעק :ןעגנוצריקרַאֿפ

 .ןעל

 .השרד ;לטיּפַאק .ז ,אָקִרֵּפ

 רעלֿבב יד ןיא לטיט ,אְקְרַּפיִׁשיִר --
 .תוֿבישי

 יד ףיוא ןצעמע ןגײלקעװַא .י"פ ,דֵקָרַּפ
 .סעצײלּפ

 יד ףיוא ןרעװ טגײלעגקעװַא ,דֹוקָרִּפ --
 ,סעציילּפ

 יד ףױא ךיז ןגײלקעװַא ,דֵקְרַּפְתִה --
 .ךיז ןעיצסױא :סעצײלּפ

 -נגיל סעצײלּפ יד ףיוא ,פ"הת ,ןֶּדְקַרְּפ

 .סעציײלּפ יד ףיוא קידנגיל ;רעקיד

 .ףיוקסיוא :גנואַײרֿפַאכ .ז ,ןֹוקְרַּפ

 ,גנולָאמַאב ךיז .ז ,םּוקְרַּפ

 ."קנעלעג :רעשיקנעלעג .ת ,יִקָרַּפ

 .טַאקָאװדַא :רעקידיײטרַאֿפ .ז ,טיִלְקַרְּכ

 :רָארוקָארּפ -טּפיוה ,הָניִדָּמַה טיִלָקַרְּפ --
 .רָארוקָארּפ-הכולמ

 -עגטַאר רעשידירוי ,יִאָבְצ טיִלְקַרַּפ =
 ,ײמרַא ןיא רעב

 -סטכירעג ;רוטַאקָאװדַא .נ ,תּוטיִלְקִרְּפ

 .גנוקידייטרַאפ

 ,לדנַאה ;הרוחס :נ ,הָיְטַמְקַרְּפ
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 ,גנודָאלסױא עקיט

 ייווצ יד וצ גנוטיײלנַײא ,ןָקְרַּפ םּוקָי -
 ןכָאנ תבש טגָאז ןעמ סָאװ תוליֿפּת
 .ןענעייל

 עקידרעטעלכנָא)  ַאינרָאקילַאס
 .(ןעקנעלעג עקיד טימ ץנַאלֿפּפמוז

 .ןדָאלסױא קיטסַײג .י"פ ,ןָקָרַּפ !

 .קיטסַײג ןדָאלסױא ךיז ,ןֵקָרַּפְתִה -

 .(םינּפ סָאד) ןעקניטשנָא .י"פ ,סֶקָרַּפ ! |

 .לבַײל .ז ,םֶקרִּפ |
 -קערבעצ :ןעלשירקעצ ,י"פ ,רֵרֹוּפ ,רֵרָּפ

 -נוא :ןרעטשעצ :ןעלסיירטעצ :ןעל
 .ןבָארגרעט

 טלקערבעצ :ןרעוװו טלשירקעצ ,רֹורּפ --
 ,ןרעוו

 ,העובש ,ךַאמּפָא ןכערב .י"פ ,רֵַּפָה --
 .ןרעטש :ןדַײמרַאֿפ :(קַײרטש

 ,העובש ,ךַאמּפָא) ןרעוו ןכָארבעג ,רַּפּוה --
 טרעטשעג ;ןרעװ ןדימרַאֿפ ;(קַײרטש
 .ןרעוו

 ; ךיז ןעלשירקעצ ,רָרֹוּפְתִה ,רֵרָּפְתַה --

 ן

 ן

 ןגיילעצ ;ךיז ןלַאֿפעצ :ךיז ןעלקערבעצ
 טרעטשעצ :ךיז ןעלסיירטעצ :ךיז
 .ןרעוו

 ;ןטײרּפשסױא .ייפ ,(ׁשֹרָפִי ,ׁשֵרָּפ) ׂשרָּפ
 -נָא :ןעיצרעביא :ןעִיצנָא ;ןעיצסױא
 -יווּוצ :ןצענעּפ ןיא ןדַײנש :ןענַאּפש
 .ןרעלקרעד :ןבעג ןס

 .ןסירג ,םֹולָׁשִּב ׂשֹרָּפ --
 ןַײז :טײרּפשעגסױא ןַײז ,ׁשֶרָּפִה -

 -יא ןַײז ;ןגױצעגנָא ןַײז :ןגיוצעגסיוא
 -רעדנַאנוֿפ :ןרעוװ טישעצ ; ןגיוצעגרעב
 .ןרעו טישעג

 ,ןטישרעדנַא

 ןטײרּפשסױא ;ךיז ןעיצסיוא ,ׁשֵרֵּפְתִה --
 .ךיז

 :ןריטנעמָאק .י"פ ,(ׁשֹרֵפִי ,ׁשֵרָּפ) ׁשֹרָּפ
 ןרעטַײװרעד : ןשטיײטסיוא :ןרעלקרעד
 .ךיז ןדײשּפָא :ףיש ַא טימ ןרָאּפ : ךיז

 ןֿפרָאװעצ :טײרּפשעצ ןַײז ,ׁשֶרָּפַה --
 טלייטעגסױא :;ךיז ןרעטַײװרעד ;ןַײז

 ,ךיז ןלייטסיוא :ןרעוו

 ןרעלקרעד : ךעלטַײד ןקירדסיוא ,ׁשֵרָּפ --
 -רעד ;ןשטַײטסױא ;ןריטנעמָאק ;רָאלק

 טימ ןרָאֿפ ;ךיז ןרעטַײוװרעד :ןרעטַײװ

 .ןליײטּפָא :ןדיישעצ :ףיש ַא

 -ָאנ סטָאג ןקירדסיוא ,םֵּׁשַה תֶא ׁשֵרָּפ --
 .ןלוֿפ ןיא ןעמ

 -עגסיוא :רָאלק ןרעוו טגָאזעג ,ׁשֹורֹּפ --
 טריטנעמָאק :ךעלטַײד ןרעו טקירד
 .ןרעװ טשטַײטעגסױא :ןרעוו

 .ןלוֿפ ןיא ןעמָאנ סטָאג ,ׁשֶרֹפִמ םֵׁש --

 -סיױא :ןלײטוצ ;ןלײטּפָא ,ׁשֶרֵּפַה --
 ןֿפױא ךיז ןזָאלסױרַא ;ןעמענּפָארַא ןלייט
 ,םָי

 -עגסיוא ;ןרעװ טלײטעגּפָא ,ׁשֵרְפּוה --
 :ןרעו טרעדנוזעגּפָא ;ןרעװ טלייט
 .ןרעוו ןעמונעגּפָארַא

 -ָאק :ןרעװ טשטַײטעגסױא ,ׁשֶרָּפְתִה --
 רָאלק :ןענעכערסיוא ;ןרעװ טריטנעמ
 -עצ ;ךיז ןייגעצ :ןרעװ רָאלק ;ןגָאז
 .ךיז ןדייש

 "נוֿפ :ןקערטשסיוא :;ןעִיצסיױא ,ׁשֶרָּפ --

 ,(האוצ) גנולייטסיוא .ז ,ׁשֶרֵּפ

 ;דרעֿפ :טסירעלַאװַאק :רעטַײר .ז ,ׁשֶרָּפ
 .רעטיר

 -סנָאק :עיּפָאק ;טֿפױשּפָא .ז ,ןָנָׁשְרַּפ

 .טקעּפ



 תֹׂשָּפ - ןֹדְשִרַּפ

 -סיוא :גנַאנּפָא ;גנַאגסױרַא .ז ,ןֹודְׁשִרַּפ
 ! .(םוטקער) עקשיקדגנַאג

 -ָארכ ,(תֹוּיִׁשְרּפ ,תֹוׁשָרָּפ 'ר) .נ ,הָׂשָרָּפ
 ;םוטנַאװק :ןינע :ןשינעעשעג ןוֿפ קינ
 .טינשּפָא :הרדס ;השרּפ ;לטיּפַאק

 ,געװצַײרק :געוודייש ,םיִכָרְּד-תַׁשְרַּפ --

 ךָאװ רעד ןוֿפ הרדס .ַעּובּׁשַה תַׁשְרַּפ --
 .(הרוּת רעד ןוֿפ)

 -עצ סָאװ עיניל-דייש ,םִיַמ"תֶׁשָרַּפ --
 .ףול-רעסַאװ םעד טלייט

 .עירעלַאװַאק ;ײרעטַײר .נ ,תּוׁשָרָּפ

 -רעדנַאנוֿפ ;ןעַיצרעדנַאנוֿפ .י'פ ,זֵׁשְרַּפ
 .ןגייל

 -יטערּפרעטניא : רָאטַאטנעמָאק .ז ,ןֶשרַּפ
 .רער

 ; גנוריטנעמָאק : רַאטנעמָאק .נ ,תּונָׁשְרַּפ
 -ניא :גנוריטערּפרעטניא ; גנורעלקרעד
 ,גנושטַײטסױא ;עיצַאטערּפרעט

 -רעטניא :רעשירערעלקרעד .ת ,יָנָׁשְרַּפ
 -רעד ;רעשירַאטנעמָאק :רעקידנריטערּפ
 -נעמָאק :-עיצַאטערּפרעטניא : -רעלק
 ,-רַאט

 .(ךַײט) טַארֿפוע .נ ,תֶרָּפ

 ןטײרּפשרעדנַאנוֿפ .ע"פ ,תֶרָּפְתִה (תֹרָּפ)
 .ךיז ןעַיצרעדנַאנוֿפ :ךיז

 ,רערַאבטכורֿפ .ת ,תֶרֹּפ

 ,(.גרעביא) ןַאמ-הרבח ,תָרֹּפ-ְןַּב --

 ,שינעֿפעשַאב-גיוז) בלַאק-םִי .נ ,םִיײתַרָּפ

 ,(םִי ןיא טבעל .ַאינעריס

 לדרעֿפ-ונבר השמ .נ ,ֹונֵּבַר-הֵׁשמ-תַרָּפ
 .(טקעזניא)

 עז .עניילק :עקיצניװ :לסיבַא .נ .אָּתְרִּפ

 ,אָּתְרּוּפ
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 -יגער :רעקילעדַא רעשלבּב .ז ,םֵּתְרַּפ
 .רער

 -לוֿפ ;גנואיצרַאֿפ ;גנוּפעלשּפָא .ז ןׁשַּפ
  .ךס ַא :טײיק

 ןטײרּפשרַאֿפ .ע"פ ,(הֶׂשָפִי ,הָׁשָּכ) הֹׂשָּכ
 ,ךיז ןגיילעצ :ךיז

 ;רערענידרָא :רעכעלטנייוועג .ת ,טּוׁשָּפ
 -סיוא :רעכַײלג ;רעױר ;רעכַאֿפניײא
 -ץג .פ"הת .רוכּב-טשינ :רעטקערטשעג
 ;יור ;ךַאֿפניא : רענידרָא :ךעלטנייוו
 .טקערטשעגסיוא : ךַײלג

 .(ץ ,ף ן .ך) תוא רעגנַאל ,הָטּוׁשְּפ תֹוא --

 .בליז רענעֿפָא ,הָמּוׁשָּפ הָרָבֲה --

 .ןשטנעמ-עסַאמ :ףמע ,םֶעיִטּושִּפ --

 טשינ) רָאי ךעלטנייוועג ,הָטּוׁשַּפ הָנָׁש --

 ,(רָאי-רובָש ןייק

 -ַײרַאב עּכעלטרעוו :ךעלטרעוו .ז ,טּוׁשָּפ

 ,גנוט

 ןיא :ךעלקירדסיוא ,ֹועָמְׁשַמָּכ ֹוטּוׁשִּפ --

 .ןיימ ןכעלטרעוו

 ;גנוקערטשסיוא :עואיצסיוא .ז ,טֹוׁשָּפ

 .גנוכַאֿפנייארַאפ ;גנוריזירַאלוּפָאּפ

 ,גנוזַײרּפשעצ ;גנונעֿפעעצ .ז ,קֹוׂשָּפ

 ;גנוכַײלגסױא ;גנומוקכרוד .ז ,רֶוָׁשַּכ

 ,גנוכַאמ-הרשּפ

 ַאינירּפ -- לגױֿפגניז רעניילק .ז ,ׁשֹוׁשָּפ

 ,סיליצַארג

 -עצ ;ןריבלַאה .ייפ ,(חַׁשְפָי ,חֵׁשָּפ) ַחֹׁשַּפ

 .ןסַײרעצ : ןקַאהעצ : ןטלַאּפש

 ןטלָאּפשעצ :;ןרעװ טריביַאה ,ַחֵׁשָּפִה --

 .ןרעװ טקַאהעצ :ןרעוו

 .ןעלציּפעצ :ןטלַאּפשעצ ,ַחָׁשַּת --
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 -ַא :ןוטסיוא .י'פ ,(טׂשֶפִי ,טֵׁשָּפ) טֹׂשֵּפ
 :ןקערטשסיױא :;ןדנישּפָא :ןעמענּפָאר
 -רַאֿפ :ןעגנירדנַײרַא .ע"פ .ןכיײלגסיוא

 ;ןשטַײטסױא :ןלַאֿפַאב :ךיז ןטײרּפש
 .ןריטנעמָאק

 -טעב ;טנַאה ַא ןקערטשסיוא ,דָי טׁשַּפ --
 .ןעל

 .ןסַײרַאב ; ןדנישּפָא ,רוע טׂשַּכ -

 נָא :ןריטָארקנַאב ,לֶנֶרֶה תֶא טׁשָּכ -
 .ןלַאֿפכרוד : ןצעז

 -עגסיא :ןרעװ ןוטעגסיוא ,טְׁשָּפִה --
 ןַײז ןגיוצעגסיוא :ןַײז טקערטש

 -סיוא ;ןקערטשסיוא ; ןוטסיוא ,טְׁשַּפ --

 ,ןכַאמ רָאלק :ץמַײלגסױא :ןעִיצ

 -טנייוועג :ןַײז ןגיוצעגסיוא ,טֹוׁשָּפ --
 ןַײו טושּפ :ןרעװ ךעל

 יּפָארַא :ןעיצסױא ;ןוטסיוא ,טָׁשַּפַה --
 -רַאֿפ :ןקערטשסיוא !ןדנישּפָא :ןעיצ

 -קַארטסבַא וצ ןריֿפרעד : ןכעלקנַאדעג

 .ןריהַארטסבַא :עיצ

 :ןרעװ ןוטעגסיוא ,טֵׂשָּפִה ,טְׁשִּפָה -

 -עוו ןדנישעגּפָא :ןרעװ ןגױצעגּפָארַא

 -קַארטסבַא וצ ןרעוו טריֿפרעד ; ןר

 ןרעוװ טריהַארטסבַא ;עיצ

 ןטײרּפשעצ :ךיז ןוטסיוא ,טׁשַּפְתִה --

 -רַאֿפ :ךיז ןטײרּפשרעדנַאנוֿפ ;ךיז

 -סיא :ךיז ןעיצסיוא :ךיז ןטײרּפש

 .ךיז ןטעלגסיוא :ךיז ןכַײלג

 -ושּפ :שטַײטסױא רעכעלטרעוו .ז ,טָׂשּפ

 .שטַײטסיױא רעט

 סנכייצ-ּפָארט יד ןוֿפ רענייא .ז ,אָטְׁשַּפ

 .(סַײררעביא) ך'נּת ןיא

 -ריטַאנ :;טייקכעלטנייװעג .נ ,תֹוטְׁשַּפ

 אָתְטיִשְּפ - טשֶּפ

 -רַאבלטיממוא ;טיײקטושּפ ;טייקכעל
 .טייק

 -ַאנ :ךעלטנייוועג .פ"הת ,תֹוטְׁשַּפְּב --
 .ךעלריט

 :לדורטש :;ןדָאלֿפ :לגוק :נ ,הָדיִטְׁשַּכ
 .טעטשַאּפ

 -רַאֿפ :רעשטַײטסױא רעכעלכאז .ז ,ןָטְׁשַּפ

 ,רָאטַאטערּפרעטניא רעקידנכַאֿפנײא

 ;גנושטַײטסױא עכעלכַאז .נ ,תֹונָטְׁשַּפ
 .רַאטנעמָאק רעקידנכַאֿפניײארַאֿפ

 -ץלכעלּפרעבױא :רעכעלכַאז .ת ,יָנָטְׁשַּפ

 .רעכ

 -נוֿפ ךיז :גנוטײרּפשסױא ךיז .ז ,ןֹויִׁשִּפ

 ,גנוטיײרּפשרעדנַא

 ;גנוקַאהעצ :;גנוטלַאּפשעצ :נ ,הָחיִׁשַּפ

 ,גנוצַאלּפ

 רעד ףיוא ךיז ;רעוויסנעטסקע .ת ,טיִׁשָּפ

 .רעקידנטײרּפשסױא ךַאלֿפ

 ױזַא :ךעלטנייוועג יװ .פ"הת ,אָטיִׁשְּפ
 :ןשָארג :הטורּפ ;רָאלק :סע זיא
 -- "אָתְטיִׁשְּפ אָּתְקַּפִמ , ןוֿפ גנוצריקרַאֿפ

 .ך"נּת ןוֿפ גנוצעזרעביא עשיריס

 -ָאה :םירֿפוס-רכׂש ,אָרָפֶסְד יֵטיִׁשְּפ --

 ,רַארָאנ
 ד

 ;גנואיצסיױא :גנואוטסיוא .נ ,הָטיִׁשִּפ
 .טנַאסעד :גנוקערטשסיוא

 גנוטעב-הבדנ ,דִי-תַטיִׁשִּפ --

 .לַאֿפכרוד :טָארקנַאב ,לָנְר-תַטיִׁשְּפ --

 .גנוסַײרַאב ;גנודנישּפָא ,רֹוע"תַטיִׁשַּפ --

 -טקערידמוא :טייקטושּפ .נ ,תוטיׁשּפ
 .רוכב-טשינ ןוֿפ דנַאטש-השורי :טייק

 .טייקוויסנעטסקע .נ ,תֹוטיׁשַּפ

 ןעמָאנ ,(אָתְמיִׁשְּפ אָּתְקַּפַמ) אָתְטיִׁשְּפ



 יִנתְׁשִּפ -- הָעיִשְּפ

 ןוֿפ גנוצעזרעביא רעשיריס רעד ןוֿפ

 .ך"נַּת

 :ךערברַאֿפ ;גנוקידניזרַאֿפ .נ ,הָעיִׁשָּפ
 .גנוקיסעלכַאנרַאֿפ

 ,גנורעוו-ךעלבעל ;גנוליקּפָא .נ ,הָריִׁשָּפ

 ;ןֿפרַאװּפָא : ןעגנעהֿפױא ,לֵׁשְּפַה (לֹׁשָּפ)
 ;ןבײהֿפױא :ןצרַאשרַאֿפ :ןֿפרַאװרַאֿפ
 .ןטכעלֿפ

 ןֿפרָאװרַאֿפ : ןַײז ןעגנָאהרַאֿפ ,לֵׁשָּפה --
 ןַײז טצרַאשרַאֿפ :ןַײז

 .ןעגנעהכָאנ :יז ןצרַאשרַאֿפ ,לֵּׁשַּפְתִה --

 ;ןזַײרּפש .ע"פ ,(עַׂשְפִי ,עַׂשָּפ) ַעֹׂשָּפ
 ןענַאּפש :טירט ןלעטש

 .ןַאּפש :ןַײרּפש .ז יעַׂשַּפ

 סע :טסייה'ס ;-ןוֿפ טירט ַא ,עַׂשַפָּכ +=

 .רזַא ךס ןייק טלעֿפעג טשינ טָאה

 יַאב :ןקידניז .ע"פ ,(עׁשְפִי ,עֵׁשָּפ) ַעׂשָּפ
 ַא וצ) ןיײטשֿפױא :ךערברַאֿפ ַא ןייג

 .ןריטָאבַאס ; ןקיסעלכַאנרַאֿפ ; (טנוב

 ,ךיז ןקידניזרַאֿפ :ןַײז קידניז ,ַעֵׂשַּפִה --

 ; ןקידלושַאב ;ןקידניז ןכַאמ ,ַעֵׁשְּפַה --
 ,קידלוש רַאֿפ ןרעלקרעד

 ;שזַאטָאבַאס :ךערברַאֿפ ;דניז .ז ,עַׁשָּפ

 ,גנוקיסעלכַאנרַאֿפ

 ,גנולבנַאב :גנודערַאב ,םִיַתָפְׂש"עַׁשַּפ --

 ,גנורעטשינ :גנוכוז .ז ,ׁשֹוּכְׁשִּפ

 ,(טקעזניא) ץנַאװ .ז ןׁשַּכְׁשִּפ

 ,ןרעטשינ :ןכוז .י'פ ,ׁשָּפְׁשַּפ

 .עקטרוֿפ :לריט .זןׁשַּכְׂשִּפ

 :ןענעֿפעעצ .י"פ ,(קֹׂשְפִי ,קֵׂשָּפ) קֹׂשָּפ
 .ןעטסַארכעצ :;ןלַארּפֿפױא

 .רעלּפַאלּפ ,םִיַּהַפָׂש קֵׂשֹוּכ --
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 .ןלַארּפעצ :ןענעֿפעעצ ,קֵׂשַּפ --

 טלַארּפעצ :ןרעװ טנֿפעעצ קֹוׂשָּפ --
 .ןרעוו

 ןלַארּפעצ :ךיז ןענעֿפעעצ ,קֵׂשַּפְתִה --
 .ךיז

 .רעִיצסױא .ז ,קָׂשַּפ

 -עצ :ןייגעצ .ע"פ ,(רֹׂשָפָי ,רֵׁשָּפ) רֹׁשָּפ
 -בעל ןרעו :;ךיז ןליקּפָא :ךיז ןזָאל
 ןכַאמ ;ךיז ןשיװצ ןעמוקכרורַא :ךעל
 .הרשּפ

 ןעגנַאגעצ :ןרעװ טזָאלעצ ,רָׁשֵּתִה --
 ךעלבעל :;ןרעו טליקעגּפָא :ןרעװ
 .ןרעוו

 -רַאֿפ :ןעמוקכרוד ;ןכַײלגסיױא ,רָׁשַּפ --
 -ַאב ;סימָארּפמָאק ףיוא ןייג :ןעלטימ
 .ןזָאלכָאנ ;ןעַײרֿפ

 -בעל :;ןרעװ טזָאלעצ :ןזָאלעצ ,רָׁשָּפַה --
 .ןכַאמ ךעל

 .ךעלבעל ןרעוו ,רֵׁשְפֶה --

 .ךיז ןכַײלגסױא : ןעמוקכרוד ,רָׁשַּפְתִה --

 -רעד :ןיימ ;ןיז ;גנוטַײדַאב .ז ,רֶׁשֵּפ
 .גנורעלק

 .סימָארּפמָאק : ךַײלגסױא .נ ,הֶרָׂשֶּכ

 .טַײדַאב :ןיימ .ז ,ןורָׁשַּפ

 -ָארּפמָאק ףיוא :שטנעמ-הרשּפ .ז ,ןֶרׂשַּפ
 ,רעקידנעייג-ןסימ

 .טײקיביגכָאנ :טיײקיד'הרשּפ .נ ,תֹונְרְׁשַּפ

 -'הרשּפ :רעכעלסימָארּפמָאק .ת ,יִנְרְׁשַּפ
 ,רעקיד

 .ג ,הָּתְׁשִּפ

 .ןַײל :סקַאלֿפ .ז ,ןֵתְׂשִּכ

 -דנעה-סקַאלֿפ :רעבעװ-סקַאלֿפ .ז ,יָנֵּתְׁשִּפ

 ,רעקיברַאֿפ-סקַאלֿפ .ת .רעל

 ,סקַאלֿפ
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 -יל ,רעקימולב) טסוקנַײל .נ ,תיִנֵּתְׁשַּפ

 .(ַאירַאנ

 :ץענעּפ ,(םיִּתַּפ 'ר) .נ ,תַּפ

 .לוערב :לקערב :לקיטש
 ;לצענעּפ

 .ןסיב רעטעּפ ,נַּב"תַּפ --

 .ײט-גָאטימכָאנ ,הָחָנִמ-תַּפ --

 .ערעשטעוו :טױרבטנװָא ,תיֵבְרֲע-תַּפ --

 .טיורב-עװעזַאר ,רֵּבִק-תַּפ --

 .ןסַײבנָא : קיטשירֿפ ,תיִרֲחַׁש-תַּפ --

 -טכעלשעג ןכעלבַײװ ןוֿפ דייש .נ ,תּפ

 -שעג ןכעלבַײװ ןוֿפ ץַאלּפ :ןַאגרָא

 ,הָתֹוּפ עז .האַּפ ;רעגַאל ;ןַאגרָא-טכעל

 -שעמעל ,יָטָּפ ןוֿפ לָאצרעמ .ר"ז ,םיִאָתִּפ

 .ךעלמינָארַאנ :סעק

 -ולּפ ;גנילצולּפ .פ"הת ,םֹואָתִּפ ,םאִתִּפ

 ,םעצ

 .רעמעצולּפ .ת ,יִמֹזאָתִּפ ,יִמֹאָתִּפ

 .טייקידמעצולּפ .נ ,תֹויָמֹואָתַּפ

 ,ןסיב רעטעֿפ .ז ,גַּבְתַּפ

 יּפע :לטרעוו :טרָאװכירּפש .ז ,םָּגֶתִּפ
 .טערקעד :לעֿפַאב :לטרעװכַײלג ;םַארג

 ,רעטרעוכירּפש ןוֿפ גנולמַאז .ז ,ןֹומָּנְתַּפ

 .לצעלּפ .ג ,(אָּתִּפ) הָּתִּפ

 "נָא ךיז ןזָאל .ע"פ ,(הָתְּפִי ,הָתָּכ) הֹתָּפ

 :ןדערוצ ךיז ןוָאל :ןקָאל :;ןקָאל
 -סיוא ;טכַארטעגכרוד טשינ ןעלדנַאה
 .ןלַארּפעצ ;ןטײרּפשעצ :ןטײרּפש

 טדערעגוצ :ןרעװ טקָאלעג ,הֵתָּפִה --
 .ןרעוו טריֿפרַאֿפ :ןרעוו

 -ַא :ןדערנַײא :ןדערוצ ;ןקָאל ,הֵּתַּפ --
 ,ןצעה : ןעינַאמנַײר

 ַחתָּפ -- תיִנָתְׁשִּ

 -עוו טדערעגוצ :ןרעװ טקָאלעג ,הֹּתָּפ --
 .ןרעו טדערעגנַײא :ןר

 רעמעװקַאב :ןרעטיירבסיוא ,הָּתַפַה --

 ' ,ןטײרּפשעצ :! ןכַאמ

 ךיז ןזָאל ;ןעִיצנָא ךיז ןזָאל ,הֵּתַּפְתִה --
 .ןעינַאמנַײרַא ךיז ןזָאל :ןדערוצ

 -קנוּפ :רעטנֿפעעצ :רענעֿפָא .ת ,ַחֹותַּפ

 (8א) חֶּתַּפ ַא טימ תֹוא רעטריט

 ;גנוטעברַאסױא ;גנולקיװטנַא .ז ,ַחֹוּתַּפ

 ;גנוצירק ;(עיֿפַארגָאטָאֿפ) גנופורסיורַא
 ,ךיטש ;גנוריװַארג ; גנוצירקסיוא

 -יֿפרַאֿפ ;שינעדערוצ ;גנוקָאל .ז ,יֹוּתַּפ

 ַא רַאֿפ גנוקידעשטנַא ;גנוצעה ;גנור
 טקָאלעג זיא סָאװ לדיימ טריֿפרַאֿפ
 ,(דומלַּת) ןרָאװעג

 .רעכַאלֿפ :רעקישטַאלּפ .ת ,יֹותַּפ

 -עגסיוא :רעטשימעגנעמַאזוצ ,ת ,ְךֹותַּפ

 .רעטשימ

 .גנושימסיוא :גנושימנעמַאזוצ .ז ,ְךֹוּתִּפ

 ;רעטײרדעגמורַא : רעקיגַאזגיז .ת ,לֹותָּפ
 .רעטיירדעגסיוא

 ;גנומורקסיוא .ז ,לֹוּתַּפ
 ,גנולקיוו

 ;גנולקיװמורַא

 :רעטיירדעג : רעקיגַאזגיז  .ז ,יִנָלותִּפ
 ,רעטלגנעלשעג

 .גנוזייל .ז ,רֹותָּפ

 ,גנולקערבעצ :גנולשירקעצ .ז,תֹוּתַּפ

 .לזערב :לקערב :שירק :לקיטש .ז ,תֹותַּפ

 -רעד :ןענעֿפע .י"פ ,(חַּתִפִי ,חַתָּפ) ַחֹתַּפ
 -ּפָא :ןלַארּפֿפױא :;ןכַאמֿפױא :ןענעֿפע
 "נָא ;ןדניבֿפױא :;ןקעדֿפױא ;ןענעל
 ,ןבייה



 ְֶּחיִתְּפ -- ַחֹתֶ

 .טנַאה רעטיירב ַא טימ ןביג ,דִי ַחֹתָּפ --

 .דרעווש עטעקַאנ ,הָחֹותָּפ בֵרָח ==

 -עוו טנפערעד :ןרעו טנפעעג ,ַחֵתָּפִה --

 ןדנובעגֿפױא :ןרעװ טנעלעגּפָא :ןר

 טנכייצַאב :ןרעװ ןביוהעגנָא ;ןרעװ

 ,חָּתַּפ ַא טימ ןרעוו

 -ַא :ןענעֿפעפיױא ;ןדניבֿפױא ,ַחֵּתַּפ --

 -ָאֹפ) ןֿפורסױרַא :ןעלקיװטנַא : ןרעק

 -עוו טנֿפעעג :ןטעברַאַאב :(עיֿפַארגָאט

 ןריווַארג :ןצירקסיוא :;ןֿפורסױרַא ;ןר

 -עבעגסיוא :ןרעװ טלקיװטנַא ,ַחֹוּתִּפ --

 -ָאֿפ) ןרעוו ןֿפורעגסױרַא ;ןרעוו טרעס

 -עגסיוא :ןרעװ טלַארּפעצ :;(.רגָאט

 רע טריװַארגסױא :ןרעװ טצירק

: 

 .קידוועעז ןרעוװ : ךיז ןעַײרֿפַאב :ךיז

 ,גנַאגנַײרַא :ךָאל :גנונעֿפע .ז ,חַתַּפ

 דיירסיוא ,הָמְרֲח"חַתִּפ --

 .ןבָאה

 וצ הטרח

 .(ףיש ַא ףיוא) גנונעפע-קעד .נ,הָחְתִּפ --

 -וצ ךיז געווסיוא ,הָבּוׁשָּת לֶׁש חַתֶּכ -
 .געוו ןכַײלג ןֿפױא ןרעקוצקיר

 .ןפיל ,הַּפ יֵחְתַּפ --

 גנונכייצַאב עשידומלַּת ,ַחֹותָּפ חַתַּפ --
 ,ױרֿפ ַא ןוֿפ ןַאגרָא-טכעלשעג ןרַאֿפ
 .הלותב ןייק טשינ זיא סָאװ

 ,ריֿפנַײרַא .ז ,חָתַּפ

 ;ריֿפנַײרַא :טרָאװרָאֿפ ,רָבָּד חַּתַּפ --

 .המדקה :גנוטיילנַײא

 רעטנוא (-) ןכײצלַאקָאװ .ז ,חַּתַּפ ,חָּתַּפ

 .(ו"אא ג .ַּב ,ַא) תוא ןַא
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 ַא ןוֿפ ףוס םַײב חֹּתַּפ ַא ,הָבֹונְג חָּתַּת --

 סָאװ ע"חה תויתוא יד רעטנוא טרָאװ

 .תוא ןרַאֿפ סױרַא ךיז טגָאז

 קודקד ןיא) לוגָס ןרַאֿפ ,צַאב ,ןָטָק הֵּתַּפ --

 .(רעטלַאלטימ ןוֿפ

 .(ַא) חֶּתַּכ רעטּפַאכעג ,הָּתַּפ"ףֶטֲח --

 .רעריוװַארג .ז ,הָּתַּפ

 .(רעדנילב טשינ) רעקידוועעז .ז ,חֶּתַּפ

 -ֿפערעד :ריֿפנַײרַא :בײהנָא .ז ןֹוחְתַּפ

 .דיירסיוא ;גנונ

 .דיירסיוא :טײקיאעֿפ-דער ,הָּפ"ןֹוחְתַּפ --

 .רעװיאַאנ ;עלערַאנ :עקשעמעל .ז ,יִתָּפ

 -יא :רַאנ רעטולָאסבַא ,הָּתָפְמ יִתָּפ --

 .טָאיד

 -טכַײל :טײקיזָאלניז :טײקשירַאנ .ז ,יִתַּפ
 .טייקיניז

 .לטנַאמטכַארּפ-ןעמַאד .ז ,ליִניִתַּפ

 עוויאַאנ :עלערַאנ :עקשעמעל :נהֵּיַתָּכ

 ,(יורֿפ)

 ,שיֿפ ןעגנַאֿפ וצ) לכַאמ-סגנוקָאל .ז ,ןֹויִּתַּפ

 .(תויח רעדָא

 .טעטיוויאַאנ :טײקשירַאנ .נ ,תֹויַתַּפ

 -ַא ;גנונֿפערעד :גנונֿפעֿפױא .נ ,הָחיִתֶּפ

 :ץַאזּפָא בייהנָא :גנוטיײלנַײא ;ריֿפנַײר

 .דרעווש עטעקַאנ

 ,גנודניבפיוא-רדנ ,רֵדָנ תַחיִתַּפ --

 -נַײא  עשיסַאלק ,הָחיִתְּפַה תֶרֶאְפִּת --
 ןיא גנוֿפַאש רעשירעטכיד וצ גנוטייל

 .רעטלַאלטימ

 ,טרָאװרָאֿפ ;גנוטײלנַײא .נ ,אָּתְחיִתִּפ
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 -ימסיוא :;גנושימרעדנַאנוֿפ .נ ,הָכיֵתַּפ

 ,גנוש

 .לקירטש :טיונק ;לזנערֿפ .ז ,ליִתָּפ
 -רַאֿפ ;רענעדנובעגנעמַאזוצ .ת ,ליִתַּפ

 .רענעדנוב

 ;(.דעמ) לּפעצ :לטיונק :טיונק .נ!הֶליֵתָּפ
 .גנוטכעלֿפ-קירטש

 .(ןכָאק וצ) עקנישַאמ-טֿפַאנ .נ ,הָּיָליִתַּפ

 -םודס ,סיּפָארטָאלַאק ,רָּבְרַּמַה-תַליִתְּפ -
 .(ץנַאלֿפ) לּפע

 -נעלעג-ךַאד וצ) עקלעבדץַײרק .ז ,ןיִתַּפ

 .(רעד

 ,גנושַאררעביא :זירּפרויס .נ ,הָעיִתִּפ

 :ןרעֿפטנערַאֿפ וצ רעכעלגעמ .ת ,ריִתַּפ

 -עטער ,םעלבָארּפ ,םולח) רערַאבזייל

 .(שינ

 -ער ,םעלבָארּפ ןוֿפ) גנוזייל .נ ,הָריִתְּפ

 ,(א"א שינעט

 ,לזערב :לקיטש :לקערב .ז ,תיִתַּפ

 .גנולציּפעצ ;גנולקערבעצ .נ ,הָתיִתָּפ

 ,לֿפרעֿפ .ר"ז ,םיִתיִתִּפ

 ; ןשימנעמַאזוצ .י"פ ,(ְךֹּתִּכִי ,ְּךֵתַּכ) ְּךֹתָּפ
 .ןשימסיוא

 -געמַאזוצ :ןרעװ טשימעגסיוא ,ְּךֵתַּפִה --

 .ןרעוו טשימעג

 ןכַאמ : ןטכעלֿפ .י"פ ,(לֹּתִפִי ,לֵתָּפ) לֹתַּפ
 ,(קירטש) ןעיירד :טעברַא-רעלקומש

 ;ןַײז ןטכָאלֿפעג :ןַײז טיירדעג ,לֵתָּפִה --
 .ןעווערטיכרעביא :ךיז ןעײרדסױרַא

 -יטנעּפרעס ןכַאמ : ןעמירקסיוא ,לֵּתַּפ --
 .ןעיירדסיוא :ענ

 תַּפְתַּפ -- הָכיִתְּכ

 טכַאמעג : ןרעו טמורקעגסיוא ,לֹוּתְפ =
 -עגסיא :קיטרַאעניטנעּפרעס ןרעװ

 .ןרעוו טיירד

 :ךיז ןעמירקסיוא :ךיז ןעיירד ,לֵּתַּפְתַה --
 ןײג :ךיז ןעײרדסױרַא ;ךיז ןעלקיוו

 .ןגעוו עמורק ףיוא

 .רָאטַאניבמָאק :רעיירד .ז ,ןָלְתַּפ

 -ַאניבמָאק :טייקשירעיירד .נ ,תּונְלְתַּפ
 .טײקשירָאט

 .רעקידנריניבמָאק :רעמורק .ת,לֹתְלַתְּפ

 -ַאקילּפמָאק :שינעשימעצ .נ ,תֶלֹּתְלַתָּפ

 .שינערָאֿפעצ ;עיצ

 (ַאיַאנ) גנַאלש עקיטּפיג .ז ,ןֶתָּפ

 -מוא ;גנילצולּפ ;םעצולּפ .פ"הת ,עַתָּפ

 .טכירעג

 -עגמוא ;גנילצולּפ :םעצולּפ ,עַתָפִּב --

 .טייהרעטכיר

 -מוא ,םאִתַּפ עַתָפָל ,םאֶתִּפ עַתֶפַּב -
 .טרַאװרעדמוא :םעצולּפ ;טכירעג

 -נָא רעקידנשַאררעביא יעַתָּפ-תַּפְקְתַה -

 ,ףירג

 ןכַאמ :ןשַאררעביא .יפ ,ַעָּתִּפַה (עתָּפ)

 ,זירּפרויס ַא

 -עגמוא ; קידנשַאררעביא ,ַעיִּתְפַמְּב --

 ,טכיר

 .ןרעװ טשַאררעביא ,ַעַּתִּפָה --

 .גנולשירקעצ :גנולקערבעצ .ז ,תֹוּפְתַּפ

 .ןעלשירקעצ :ןעלקערבעצ ,י"פ ,תָּפְתַּפ

 -שירקעצ : ךיז ןעלקערבעצ ,תַּפְתַּפְתִה --

 .ךיז ןעל



 60 .תֹתָּפ - קֹתָּפ

 ןעניֿפעג :געווסיוא ןַא ןעניֿפעג :ןכַאמ ןענעֿפעעצ .י'פ ,(קֹּתִפִי ,קַתָּפ קֹתַּפ
 ,רײשַאב וכ .ןזולש

 -רַאֿפ ,ןזולש) ןרעוװ טנֿפעעג ,קֵתַּפִה --
 ,(רעסַאװ רַאֿפ ןעגנומיוצ

 -ַאװ רַאֿפ ןעגנורעטש) ןענעֿפע ,קֵּתַּפ --

 ןיא ןעיצנַײרֿצ : ןריגָאלַאטַאק :(רעס

 ;ןַײז טזיילעג :ןרעװ טזיילעג ,רֵתָּפִה --

 .געווסיוא ןעניֿפעג

 ,דײשַאב :גנוזייל .ז ,ןורֵּתַּפ

 -סנָאק :עיּפָאק :טֿפױשּפָא .ז ,ֵנָׁשְתַּפ .עקעטָאטרַאק

 .רוציק : טקעּפ .לטרַאק :לטיווק ;לטעצ .זיקֲתֶּפ

 :ןעלקערבעצ ,י'פ ,(תֹפָי ,תַתַּפ תֹתֶּפ .לטיווק .נ ,הָקָתֶּפ

 .ןעלשירקעצ רָאלק :ןזייל .י"פ ,(רֹּתִפִי ,רֵתָּפ) רֹתָּפ
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 -ףלַא ןיא תוא רעטנצכַא ייֵדְצ ,קיִּדַצ ,צ

 רעֿפיצ סלַא :קידצ רעגנַאל -- ץ : תיב

 י900--ץ ;90 --לָאצ ןוא

 יג ,אֹצֵי ןוֿפ םרָאֿפ-לעֿפַאב .ע"פ ,אֵצ

 !סױרַא

 -ערקסקע :ףוניט ;קערד .נ ,הָאֹצ ,הָאֵצ

 .ןטנעמ

 -מוארַאֿפ ;ןֿפוניטרַאֿפ .י"פ ,הֵאָצ (הֹאָצ)
 .לגימ ןליֿפ :לקע ןליֿפ : ןקינייר

 .ןטנעמערקסקע :קערד .נ ,הָאֹצ

 .ת ,יֹּואָצ
 ,רעט

 -ֿפוניטרַאּפ :רעטשיקערדרַאֿפ

 .רעטקיטױקרַאֿפ :רעטשיקערדרַאֿפ .ת ,יִאֹצ

 -ןטָאש :םױב-סוטָאל .ר"ז ,םיִלֲאצ .ז ,לֵאָצ
 .ןטָאש ;םיוב

 רערַאקסַאגַאדַאמ .ַאנַאיצניאָאּפ .ז ,ןולָאָצ

 ,םיוב-ןטָאש

 :סּפעש .נ .עדַאטס-ןיילק :ףָאש .ר"נ ,ןאצ
 .קָאב ;גיצ ;דניא ;ףָאש

 ;לַאטיּפַאק רענרעזַײא ,קלֶזְרַּב ןאֹצ --
 .טרעוו-דנורג

 םענוֿפ ןגעמרַאֿפ ,לֶזְרַּב"ןאֹצ יֵסָּכִנ -
 טרעקעגקירוצ ריא טרעוו סָאװ ,בַײװ

 ןעװ רעדָא טברַאטש ןַאמ רעד ןעװ

 -ַאק רענרעזַײא ;טג ַא ריא טיג רֶע

 .ךַאז עלַאטנעמַאדנוֿפ !לַאטיּפ

 -נעמ) עדַאטס-ןסּפעש ,תיִעְּרַמ ןאצ --
 -רעדּנילב ךָאנ טייג סָאװ עסַאמ-ןשט

 ,(טייה

 .צַאב עשיטעטַאּפ ,'ה לָׁש תיֵעְרַמ ןאֹצ --
 .לארׂשי קלָאֿפ ןרַאֿפ

 רַאֿפ עטקילייהעג ןסּפעש ,םיִׁשָדְק ןאצ --
 עשידִיי רַאֿפ ןעמָאנ-לטרעצ :;תונברק
 .רעדניק

 -סױרַא ,"אֹצִי , ןוֿפ טרָאװלטימ ,תֹאֵצ
 .קידנעייג

 -עשטשַאי ;טערקדליש ,(םיִּבַצ 'ר) .ז ,בָצ

 .דיוב :עציר

 :ךיז ןעלמַאזרַאֿפ ע"פ ,(אָּבִצִי ,אָבָצ) אֹבָצ
 ;ךיז ןריזיליבָאמ :ךיז ןעלמַאזֿפיונוצ
 .אנוׂש םעד ןעמרוטש

 :ןרעװ טריזיליבָאמ ,אֵבָּצִה --
 .רעטילימ וצ ןרעוו

 ןֿפורעג

 -ימ טימ ןריֿפנָא ;ןריזיליבָאמ ,אֵּבְּצַה =

 .רעטיל

 :ײמרַא :רעטילימ ,(תֹואָבָצ 'ר) .ז ,אָבָצ
 עטצנערגַאב :גירק ;טסנידרעטילימ

 .ןימרעט ; טַײצ



 יִבָצ -- אָבָצ

 -לארׂשי ,(לֵאָרְׂשִיְל הָּננֲה אָבְצ) לייַהַצ -
 .ײמרַא

 יילימ עלענָאיסעֿפָארּפ ,עַבָּקַה אָבָצ -
 .טסניד- רעט

 .רעּפרעק-למיה ,םִיַמָׁשַה אָבָצ -

 .רעטילימ-ןטסיוורעזער ,םיִאּוּלִמ אָבְצ --

 ,רעטילימ רעלוגער ,ריִדָס אָבָצ --

 ,רעגירק : רענלעז ,אָבָצ-ִׁשיִא --

 .רעקיטכילֿפ-רעטילימ ,ַאָבָצ-אֵצֹוי ---

 רעריֿפ ןוא רעֿפעש ,טָאג ,תֹואָבָצ 'ה --

 רעד ףיוא ןוא למיה ןיא ץלַא ןיֿפ
 חקל

 .-רעטילימ :רעשירעטילימ .ת ,יָאָבְצ

 -סיד עשירעטילימ ,תיִאָבְצ תַעַמְׁשִמ --
 .ןילּפיצ

 -עטילימ :טייקשירעטילימ נ ,תּויֲאָבְצ
 .טסַײג רעשיר

 -עװ ןלָאװשעג .עדפ ,(הָּבֶצִי ,הָבָצ) הֹבצ
 :ןרעגַאב :ןֿפױלֿפױא ;ןלעװשנָא :ןר
 .ןלעוו

 ןזָאלבעגנָא :ןרעװ ןלָאװשעג ,הֵבָצִה --
 .ןרעוו

 - .ןזָאלברעדנַאנוֿפ :ןזָאלבנָא ,הֵּבַצ --

 -ֿפױא ןכַאמ :ןלעװשנָא ןכַאמ ,הָּבָּצַה --
 .ןשױּפנָא ; ןזָאלבנָא ;ןֿפױל

 ;רענעלָאװשעגנָא :רענעלָאװשעג .ת ,הָבָצ
 -נָא :רעטשױּפעגנָא ;רענעֿפָאלעגֿפױא

 | ..רענעזָאלבעג

 .רעטּפַײנקעג .ת ,טּובָצ

 -ֿפוא ;גנושוּפּפױא :גנוזָאלבֿפױא .ז ,יֹוּבִצ
 .טײקנֿפָאלעג

 ;רעטברַאֿפעג .ת יַעֹובָצ

 יק'עובצ :רעשלַאֿפ

 ! רעטרימשרַאֿפ

 יי
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 .(היח-ביור) ענעיה .ז ,ַעֹובָצ

 .רעטלמַאזעגֿפױא ; רעטֿפױהעגנָא .ת,רֹובָצ

 :טֿפַאשניימעג :טֿפַאשלעזעג .ז ,רֹוּבִצ

 -ֿפױא :עטרעטס :ןֿפױה :טיײקכעלטנֿפע
 ׂ ,למַאז

 .ךעלטנֿפע ,רֹוּבִצְּב --

 ,רּוּבִצַה-תַמיֵא --
 ,טֿפַאשלעזעג רַאֿפ

 .ןזח ,רּוּבִצ-ַחיִלְׁש -

 .גָאטטסַאֿפ רעכעלטנֿפע ,רּוּבִצ תיִנֲעַּת --

 .ןינמ ַא טימ הליֿפּת ,רֹוּבַצְּב הָליֵּפְּת --

 .טֿפַאשלעזעג :טייקכעלטנּפע .ז ,אָרֹוּבֶצ

 ץרא-ךרד : עמערט ,אָרּוּבִצְד אָתְמיֵא --
 ,טֿפַאשלעזעג רַאֿפ

 ץרא-ךרד :עמערט

 -עלטּפַאשלעזעג :רעכעלטנֿפע .ת ,יִרֹוַּבִצ

 ,רעלַאיצָאס :רעּכעלטֿפַאשניײמעג :רעכ

 -רַא עכעלטנֿפע ,תֹויְרּוּבִצ תודֹובֲע --

 ,ןטעב

 -טֿפַאשלעזעג :טייקכעלטנֿפע .נ ,תֹויְרּוּבֶצ

 .טייקכעל

 -נֿפָאלעגֿפױא :טײקנלָאװשעגנָא .נ ,תֹובָצ
 .טייק

 -עג :רענעטלַאהעג-גנַאװצ טימ .ת ,תּובָצ
 .רעטשטעווקעגוצ :רעטקירד

 רעווק רעד ןיא גנורעקַארַאֿפ .ז ,תֹוּבִצ

 ןעַײר עטיײזרַאֿפ יד ןוֿפ

 ּפינק ַא :ןּפַײנק .י"פ ,(טּבֶצִי ,טֵבָצ) טֹבָצ
 :ןעמעלק :ןּפַאכנָא ;ןפַײרג :ןוט

 ,ןשטעווק

 טקירדעג :ןרעװ טּפַײנקעג ,טֵבָּצִה --

 .ןרעװ טשטע'ולעגנעמַאזוצ ; ןרעוו

 ;שריה ,(םיִאָבְצ ,םיִיָבְצ 'ר) .ז,יִבָצ
 ,טייקנייש ,טכַארּפ
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 ,לארׂשי-ץרא ,יָבְּבַה"ץֶרֶא =

 -עג טָאה רע) דנָאֿפ-טניװ ,יבָּצַה ןֶרֵק --
 ןֿפױא ,יבצה-ןרק ףיױא טלעג ןבעג
 .(טניוו

 .היֿפיֿפי :ןידניא : ןישריה .נ ,הָּיִבְצ

 -דנַאטש :גנוברַאֿפַאב ;טלַאטשעג .ז ,ןזיִבִצ

 :ץנעדנעט :;רעטקַארַאכ :טײקיטֿפַאה
 .ןליוו

 .ףירג ;ּפינק .נ ,הָטיִבָצ

 ףירג ,לרעוא ,לטנעה ,הָטיֵבְּצַה תיֵּב --
 ,(ילּכ ַא ןוֿפ)

 ;ײרעלַאמ ; גנולָאמ ; גנוברַאֿפ .נ ,הָעיֵבְצ
 .רעגניֿפ יד טימ גנוטלַאה

 ןוֿפ) לרעיוא ,לטנעה ,הָעיִבָּצַה תיֵּב -
 .(ילּכ ַא

 -יה ;עוטצַעוֿבצ :טײקשלַאֿפ .נ ,תֹועיִבְצ
 / ציזירקָאּפ

 ;גנולמַאזנַײא :גנולמַאזֿפױא .נ ,הָריֵבְצ
 ,גנוטכעלֿפמורַא : גנוצנַארקַאב

 -וצ-טײקטקַאּפמָאק ,הָריִבְצ"יַבְּצַמ --
 רעּפרעק ַא ןיא ךעלכלייט ןוֿפ דנַאטש
 .(קיזיֿפ)

 ;ןלָאמ ;ןברַאֿפ .ייפ ,(עַּבִצְי ,עַבָצ) ַעֹבְצ
 .רעגניֿפ יד טימ ןּפַאכנָא :ןרימשסיוא

 טלָאמעג :ןרעװ טברַאֿפעג ןַעָבָּצִה -
 .ןרעוו

 .ןרימש :ןלָאמ ;ןברַאֿפ ,ַעַּבִצ --

 -עוו טלָאמעג :ןרעוװ טברַאֿפעג יַעֹוַּבֶצ -

 .ןרעו טרימשעג ;ןר

 ַא ןבײהֿפױא ךרוד) ןעמיטש ,ַעֵּבְּצַה -
 ;ןלַאװ ןיא ךיז ןקילײטַאב :(רעגניפ
 -ניֿפ ַא ןבײהֿפױא ךרוד ןַײז זמרמ
 ,רעג

 תַּבַצ -- יִבְצ

 .ןרעוו טמיטשעגּפָא יַעַּבַּצֲה "=

 -נָא :ךיז ןלָאמ :ךיז ןברַאֿפ ,ַעַּבַטְּצִה --

 .ךיז ןרימש

 .רילָאק ;ברַאֿפ ,(םיִעָבָצ 'ר) .ז ,עַבָצ

 :טײקיברַאֿפנדײשרַאֿפ ,םיִעָבְצ ללָׁש -
 .טייקלערג

 .רעלַאמ :רעברַאֿפ .ז יעָּבַצ

 .גנוריטַאש :ברַאֿפ .ז ,ןֹועְבִצ

 .ת ייָנֹועְבִצ
 ,(םולב)

 ןַאּפילט .ז .רעקיברַאֿפ

 .טייקלערג :טײקכַײרנברַאֿפ .נ ,תֹּוָיָנֹועְבִצ

 ,יײרעלַאמ :ײרעברַאֿפ .נ ,תֹועָּבִצ

 .טנעמגיּפ .ז,ןֶעָבְצ

 -וצ :ןעלמַאזֿפױא .י"פ ,(רֹּבִצִי ,רֵבָצ) ובָצ
 .ןֿפױהנָא : ןעמעננעמַאזוצ :ןעמענֿפױנ

 -ֿפיונוצ ;ןרעװ טלמַאזעגֿפױא ,רֵבָּצִה --
 .ןרעו טֿפױהעגנָא :ןרעװ ןעמונעג

 -ֿפױנוצ ;ןרעװ טלמַאזעגֿפױא ,רֵּבִצֶה --
 .ןרעװ ןעמונעג

 -מַאזנָא ;ךיז ןעלמַאזֿפױנוצ ,רֵּבַטצִה --
 .עּפוק ,עטרעטס ,לגרעב ַא ןיא ךיז ןעל

 :עּפוק :לגרעב :עטרעטס :ןֿפױה .ז ,רֶבָצ
 .עּפורג

 -ָאנוצ ;סקיװעג-סוטקַאק .ז ,רַּבַצ ,רָבָצ

 י"א ןיא ענעריובעג רעדניק רַאֿפ ןעמ

 :עּפק :עטרעטס :;גנולמַאזנָא .ז ,רָבֹצ
 .טישפיוא

 -רעטס ַא ןיא :לגרעב ַא ןיא ,רָבֹצִּב -
 ײרֿפ טישעגפיוא :עּפוק ַא ןיא :עט

 .(קעז ןיא טשינ)

 טײקשיֿפיצעּפס) טײקשירבַאס .נ ,תֹורָּבַצ

 .(י"א ןיא רעדניק ןוֿפ

 רעווק רעד ןיא ןרעקַארַאֿפ .י'פ ,תֵַּבַצ



 ןֿפַאש וצ ידּכ) ןעיײר עטייזרַאֿפ יד ןוֿפ

 .(ךעלעזניא-גנַאגֿפױא

 רעד ןיא ןרעװ טרעקַארַאֿפ ,תֹוּבִצ -
 .ןעַײר עטײזרַאֿפ יד ןוֿפ רעווק

 ןפיוה-ןעגנַאז ,(םיִתָבָצ 'ר) .ז ,תָבָצ (א)

 -ּפָא ףיוא טנַאה רעד טימ ןעמענוצנָא)

 .(ןדיײנש

 .(ליּפש) דָארג יצ םוא ,טֶרָּפ זא תַבָצ --

 .טעצניּפ ,(תֹותָבְצ 'ר) .נ ,תָבַצ (ב)

 .לגנעווצ ;גנַאװצ ,(תֹותָבְצ 'ר) .נ ,תֶבָצ

 -עקּפוק-ןצנַאלֿפ ,(םיִתָבְצ 'ר) .ז ,תֶבֵצ

 .ןסקַאו ןיא ךעל

 -וקיֿפרָאֿפ) טקעזניא-לגנעווצ .ז ,ןֵּתְבַצ
 .(עדיל

 ,נֹוצ עז .רעטלעטשעגפיוא .ע"פ ,נָצ

 -ערעטניארַאֿפ ,(םיִדָדצ ,םיָּדִצ 'ר) .ז ,דַצ
 .טנעהַארטנָאק :רעטריס

 !געװ ןוֿפ ּפָארַא יג !הֶּדִּצַה --

 -ַײב-טַײז :רעדנַאניײאנבענ ,דֵצְּב דַצ --

 .טַײז

 .טנעָאנ :ןבענ ,דֵצְּב --

 .טייקכעלמיטנגייא ,הֶוָּׁשַה דַּצַה --

 -נגעק :טנעהַארטנָאק ,דָנָנָּכֶׁש דַצַה --

 .רעטריסערעטניארַאּפ

 .ױזַא יו ,דַציִאָּכ --

 .ןטַײז עלַא ףיוא ,םיִדָדְצִל --

 ,טַײז ַא ןוֿפ :טקערידמוא ,דַצַה ןֵמ --

 ,דּוצ עז .טּפַאכעג .י"פ ,דָצ

 ףיוא ןַײז ;טַײז ַא ןיא ןײגּפָארַא .י'פ ,דָּדַצ
 .טַײז סנצעמע

 .טַײז ַא ןיא ןרעוו טעטכירעג ,דֹוּדִצ --

 .טַײז ַא ןוֿפ ,דַּדְצְמִּב --

 ; גיובסיוא .ז ,דֹוּדִצ |

 .טַײז ַא ןיא ןדנעװּפָא ,דָּדֶצַה --

 .טַײז ַא ןיא ןײגקעװַא ,דֶּדַטְצִה --

 :רעקידנבענרעד :רעקיטַײז .ת ,יָדָדְצ
 .רעקיטכיוומוא ;רעקיגנַארטיײװצ

 .רעקיטַײזנייא ,יִדָדָצ"דַח --

 .רעקיטַײזליֿפ ,יָדָדָצ-בַר --

 .טייקיטכיוומוא :טײקיטַײז .נ ,תֹוְיְדָדִצ

 .טײקיטַײזנײא ,תּויָדְדִצֹדַח --

 .טײקיטַײזליֿפ ,תֹויַדָדְצ-בַר --

 ןכַאמ :ןרעױל .ע"פ ,(הָּדֶצִי ,הֶדָצ) הֹדְצ
 :ןרעו טדנעלרַאֿפ ;גנורעװשרַאֿפ ַא

 .ךיז ןקערש :ןרעוװ טרעטשעצ

 טרעטשעצ :ןרעוװ טדנעלרַאֿפ ,הָדָּצִה --
 .ןרעוו

 .ןטסיװרַאֿפ :ןרעטשעצ ,הָּדֶצַה --

 טסיװרַאֿפ ;ןרעװ טרעטשעצ ,הָּדְצִה --

 .ןרעוו

 -נעו :;גנודנעווּפָא

 .ןצעמע תבוטל גנולעטש :גנוד

 .ליֿפָארּפ .נ ,תיִדּודָצ

 יגנוקיטרַאפטכער : גנוקיטכערַאב .ז יקּוּדִצ

 ;גנוקיטרַאפטכער-לייטרוא ,ןיִּדַה קּוּדִצ --
 .הרוֿבק תעב הליֿפּת

 -םיקודצ רעד וצ רעקירעהעגנָא .ת ,יִקֹודִצ
 ןטייווצ ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ייטרַאּפ

 .שדקמהיתיּב

 .צ תוא רעד .נ ,קיִּדַצ ,יָדָצ

 -ינַאלּפ-סטכעלש :הנווּכ עזייב .נ ,הָיִדְצ

 ;בנור

 -טגרָא :רעשיטע :רעטכערעג .ז ,קיִּדַצ

 :קידצ :תווצמ ןיא רעטיהעגּפָא ;רעכעל

 .צ תוא רעד :רעקיטכרָאֿפטָאג
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 ןדעי ןיא םיקידַצ 36 יד ,םיִקיָּדַצ וייל --
 יד ךיז טלַאה ייז ףיוא סָאװ ,רוד
 .טלעוו

 ןוֿפ רעגייטש :טייקיטכערעג .נ ,תּוקיִּדַצ
 .רעגייטש רעשיבר :קידַצ ַא

 .קידצ ַא ןוֿפ גנוכַאמ-לעטשנָא .נ ,תֹונָקְדִצ

 .ןריטולַאס .ע"פ !ַעָּדֶּצַה (עֹדְצ)

 .(ןרעטש ןטַײז יד ןוֿפ) ףיילש .ז ,עַדָצ

 .ּפָאקרעױמ : עלשומ ;רעטומלרעּפ .ז ,ףָדָצ

 -ַײל :קַאמילש ,(תֹופָדָצ 'ר) .נ ,הָּפְדִצ
 .עלעב

 .רעטומלרעּפ ,םיִניֶנְּפַה-תַּפְדִצ --

 -עשַאב-עלשומ ;רעקידעלשומ .ת ,יִּפָדָצ
 .שינעֿפ

 ;ןַײז טכערעג .ע'פ (קַּדֶצִי ,קֵדָצ) קֹדָצ
 -ַאב :ןקיטרַאֿפטכער :ןַײז קיטרַאּפטכער

 .ןקיטכער

 :טכערעג רַאֿפ ןרעו טנעקרענָא ,קָּדֶצִה --
 ןרעװ ןייר :ןרעװ טקיטרַאֿפטכערעג
 .(דלוש ןוֿפ)

 ;טכערעג ןבעג :ןקיטכערַאב ,קָּדַצ --
 ;דלוש ןוֿפ ןקינײרּפָא :ןקיטרַאֿפטכער
 ,ןטכיר :ןערַאטסױא

 רעד ןיא ןַײז הדומ ,ןיִּדַה תֶא קֵּדִצ --
 .לייטרוא ןַא ןוֿפ טייקיטכערעג

 סלַא ןענעקרענָא :ןקיטכערַאב ,קֵּדצַה --

 .טכערעג

 טנעקרענָא :ןרעװ טקיטכערַאב ,קֶּדֶצִה --
 .טכערעג סלַא ןרעוו

 -טכער :ךיז ןרעֿפטנערַאּפ ,קֵּדַטָצִה --

 ,ךיז ןקיטרַאֿפ

 :ןוחצנ ;רשוי ;טיײקיטכערעג .ז ,קֶדָצ

 ,(טענאלּפ) רעטיּפוי

 בֹהָצ - קיִּדַצ

 !קיטכיר קידנעטשלוֿפ !קָדֶצְו תָמֲָא --

 .טכירעג שינבר ,קֶדָצ ןיִּד-תיֵּב --

 -עג טסכעה ,קֶדָצֶל ַּתֹבָּנַה ןיִּדַה-תיֵּב --
 -ַאב סָאװ לארׂשי תנידמ ןיא טכיר
 ןוֿפ תונעט-עיצַאנימירקסיד טלדנַאה

 רעדרָא,) טכַאמ רעד ןגעק רעגריב
 ,("יסינ

 .טרָאװנרע יקָדַצ"ְןַה ==

 .(ץ"מ) הָארוה-הרֹומ ,קֶדָצ-הָרֹומ --

 :טּפשמ רעטכערעג :טייקיטכערעג .נ ,הָקָדְצ
 :גנודנעּפש :טײקיטכירֿפױא : רשוי
 ,הקדצ ;גנואוט-טוג ;גיז ;הבדנ

 -ַאבטיונ רַאֿפ רעדנעּפש ,הָקָדְצילֲעַּב =

 .עקיטפרעד

 -טױנ רַאֿפ רעבַײלק-הֿבדנ ,הָקָדָצ-יאַּבִג -

 .עקיטֿפרעדַאב

 ןבילקעגנעמַאזוצ ,הָקָדְצ-לֶׁש -תועָמ ==

 .עמערָא רַאֿפ טלעג

 -ענ ַא רַאֿפ רעטכַאמעג ךיז ;ְּךֶתָקָדִצְו -

 סָאװ רעקעלרעטנוא ןוא קַארטיכ ;לכעב
 ןאא קידצ :;קידצ ַא רַאֿפ ךיז טכַאמ

 .ץלעּפ

 .קידצ ַא ןוֿפ גנוכַאמ-לעטשנָא .נ ,תּוקָדִצ

 -טָאג :רעטכערעג ,(תיִנָקְדְצ .נ) .ז ,ןָקָדְצ
 .רעקיטכרָאֿפ

 .עיזירקָאּפיה .נ ,תֹונָקְדִצ

 .ױרֿפ עקיטכרָאֿפטָאג .נ ,תָקָּדַצ

 .עקעדנַאלּפ :טנעזערב .נ ,הֶרָדֵצ

 ;ךיז ןדליג .ע"פ ,(בַהֶצִי ,בֵהָצ) בהָצ
 -יײרש ;ךיז ןגָאלש ;ךיז ןגירק :ןצנַאלג
 .(ןצעמע ףיוא) ןעשטיר :ןע

 :ןרעװ לעג :ןרעװ קידלָאג ,בֵהָצַה --

 !ןעשטיר :לעג ףיוא ןברַאֿפ : ןלעגרַאֿפ
 .ןענייוַאב : ןעַײרש



 ראָּוַצ = בֹהְצ

 ;ןרעװ לעג :ןרעװ קידלָאג ,בֵהְצִה --
 .לעג ףיוא ןרעוו טברַאֿפעג

 .ןרעװ לעג :ךיז ןלעגרַאֿפ ,בָהַׁשְּצִה --

 .לעג :רעלעג .ת ,בֹהָצ

 .טייקלעג .ז ,בֵהֹצ

 .ךעלבלעג :רעכעלבלעג .ת ,בֵהָבֵהֶצ

 .(טייקנַארק) טכוזלעג .נ ,תָבָהַצ

 .גנורעוו-לעג ;גנולעגרַאֿפ .ז ,בּוהָצ

 ןפיוא ןטכורֿפ ןוֿפ גנוקעדּפָא .ז,רֹוהְצ
 .ןרעװ-טיור ןלָאז ייז ידּכ םיוב

 .רעטגירקעצ :רעכעלטנַײֿפ .ת ,בּוהָצ

 .געלשעג :טייקזייב : יירעגירק .נ,הֶביִהְצ

 .טייקלעג .נ ,תֹוביִהָצ

 .גנַאגֿפױא-ןוז ;גנוטכַײל .נ ,הָריֵהְצ

 ;דײרֿפ ןוֿפ ןלַאש .ע"פ ,(לֵהָצִי ,לַהָצ) להֶצ
 .(דרעֿפ) ןעשזריה :דיירפ ןוֿפ ןעשזריה

 וצ ןגעװַאב ;ןכַאמ ןעלײרֿפ ,לֵהצַה --
 .(דרעֿפ) ןעשזריה

 .רעמינּפ עקידיײרֿפ ,תֹוליִהְצַמ םיִנָּפ --

 ןזָאלעצ :ןכַאמ ךעלײרֿפ ךיז ,לֵהַטְצִֶה --
 ,דיירֿפ ןוֿפ ךיז

 .גנולַאש-דיירֿפ .ז ,לֵהַצ

 -רַא-לארשי (לֵאָרְׂשִיְל הָּנגֲה אָכְצ) ל"ַהַצ
 ,יימ

 ,גנולַאש-דיײרֿפ .נ ,הָלֲהְצ
 .(דרעֿפ ןוֿפ) גנושזריה .נ ,הָלֲהַצ

 .טײקכעלײרֿפ .ז ,לּולֲהַצ

 .ןַײז רָאלק .ע"פ ,(רַהְצִי ,רֵהָצ) רֹהָצ
 ;ןכַאמ טנַאקַאב :ןכַאמ רָאלק ,רֵהַצ --

 יז ידּכ םיוב ןֿפױא ןטכורֿפ ןקעדּפָא
 ןרעװ ןוא טכיל-ןוז ןּפַאזנַײא ןלָאז

 ,טיור
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 ןוז רעד וצ ןרעװ טקעדעגּפָא ,רֹהָצ --
 .(םימ ןֿפױא ןטכורֿפ)

 -ַאב ;ןטכַײלַאב :ןכַאמ רָאלק ,רֵהָצַה --
 : ןרעלקרעד : ןרירַאלקעד :;ןכַאמ טנַאק
 -גָאטימ ןעמוקנָא :לייא ןשטעווקסיוא
 ,טַײצ

 טרעלקרעד :ןרעוו טרירַאלקעד ,רֵהָצִה -

 .ןרעוו

 לעה :ךיז ןרירַאלקסױא ,רֵהֵטָצַה --
 .ןרעוו

 -טינעז ;קישטֿפול :לרעטצנעֿפ .ז ,רָהֹצ
 .טײקסַײװ :טייקלעה :עיניל

 .רעקידנעלב ;רעסַײװ .ת ,רהָצ

 .(גָאטַײב רעגיײזַא 12) גָאטימ .ז"ז ,םִיַרָהֶצ

 ,(טַײצלָאמ) גָאטימ ,םִיַרָהְצ-תַחּורֲא --

 ...רגָאעג) ןַאידירעמ ,םִיַרֲהֶּצַה"ֹוַק --

 -רַאֿפ :לעֿפַאב :טערקעד ,(םיִּוַצ 'ר) .ז וצ
 .זומ :גנונדרָא

 -- טערקעד-סגנוגנידַאב ,יֹאֵנִּת-לַע-וצ --
 -לעוו וצ טכירעג ןטסכעה ןוֿפ טערקעד
 עיצוטיטסניא-סגנוריגער זיא סע רעכ
 טשינ זיא יז סָאװרַאֿפ ןדנירגַאב וצ

 -ןֿפערטַאב רעד סָאװ ,טקַא ןַא לטֿבמ
 טשינ ַא רַאֿפ טלַאה רעגריב רעקיד
 .("יסינ רעדרָא,) ןקיטכיר

 .ןטנעמערקסקע :טסימ ;קערד :נ,הָאֹוצ

 ,גנונדרָארַאֿפ :טנעמַאטסעט .נ ,הָאְּוַצ

 יעג ַא ןוֿפ האווצ ,עַרְמיביִכְׁש תַאְוָצ --
 .ןקנַארק ךעלרעֿפ

 .רעקידֿפוניט :רעשיקערד .ת ,יִאֹוצ

 :זדלַאה ,(םִיַראָוַצ ,תֹוראָּוִצ 'ר) .ז ,ראָּוַצ
 .לזדלעה

 ַא ןיא טינשסױא-זדלַאה ,ראָּוַצ-תיֵּב --

 ' .טלָאקעד :דגב
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 יַאב ךיז ץזָאל ,ילֹעֶּב וראָּוַצ ןֹתָנ -
 .ןשרעה

 -עג ןוא רעטגָאיעג ,וראָּוַצ לַע ףַּדְרַנ -
 ןוא קע ןַא ןָא רעטגלָאֿפרַאֿפ ; רעטגָאלּפ

 ,ףיס ַא

 סע טייג רעמ :;זדלַאה ןזיב ,ראָוַצ דַע --
 .טשינ

 -טנַארַאֿפ ןַײמ ףיוא ,יִראָּוַצ לַעְו יֵלָע --
 .טײקכעלטרָאװ

 לטָאב . ןשילגנע ןוֿפ) ,קּוּבְקַּבַה -ראָּוַצ --
 געוו-רעסַאװ :לזדלעה-שַאלֿפי ("קענ

 ןֿפיש ןוֿפ טּפָאטשרַאֿפ טרעװ סָאװ
 .טרָאּפ ןכעלגעװַאב ַא ןיא :לשמל

 .ןגָארק : רענלָאק .ז ,ןוֹרְוַצ ,ןֹזראָּוַצ

 .סיֿפַײרד .נ ,הָבּוצ

 ,רעלַאמ ;רעברַאֿפ .ז ,עַבֹוצ

 -ּפָא :ךיז ןלעטש .עפ ,(גּוצֵי ,גֶצ) נּוצ
 .ךיז ןלעטש

 -נעב :ןגָאי :ןעגנַאֿפ .י"פ ,(דּוצִי ,דָצ) דּוצ
 .ןקיד

 טקידנעבעג :ןרעװ ןעגנַאּפעג ,דֹוצִה --
 .ןרעוו

 סנצעמע ןעגנַאֿפ ; ןעמוקרעטנוא ,דֵדֹוצ --
 .ןרעבױצַאב ; ןקָאלנַײרַא ;ץרַאה

 ןֿפַאשנַײא :ךיז ןגרָאזרַאֿפ ,דָּיַטְּצִה --

 .ךֵּיַצ עז .ךיז ןענערָאװַאב ; ךיז

 -רָאװ ;רעקידתמא :רעטכערעג .ת ,קֵדֹוצ
 .רעקיטֿפַאה

 -ַאב :ןענעדרָארַאֿפ :ןלעֿפַאב .י"פ ,הָּוַצ
 -נעמַאטסעט :ןריטערקעד :ןעמיטש
 .ןריט

 -סעט ןגָאזנָא ,ןבַײרשנָא ,ֹותיֵבָל הֶּוִצ -
 ,טנעמַאט

 -רַאֿפ ןעמוקַאב :ןרעװ טלעֿפַאב ,הֹּוִצ --
 .ןרעװו טריטערקעד :גנונעדרָא

 .ןרעוו טלעֿפַאב ,הֶּוַטָצִה --

 -ײרֿפ : רעכעלײרֿפ ;רעקידנלַאש .ת ,לֵהֹוצ
 .רעקיד

 ;גנומיטשַאב ;לעּפַאב :טערקעד .ז,יִנּוִצ
 ,קיטַאמַארג ןיא םרָאֿפ-לעּפַאב

 -לעֿפַאב עטצריקרַאֿפ ,רָצְקִמ יּוּוִצ --
 "ה, םעד ןָא) קיטַאמַארג ןיא םרָאֿפ

 ,(שרוש ןכָאנ

 -לעֿפַאב עטרעגנעלרַאֿפ ,ְךֶרֲאָמ יּוּוִצ --
 .מַארג ןיא ןימ ןכעלנעמ רַאֿפ םרָאֿפ
 .(שרוש ןוֿפ ףוס םוצ "ה, ןוֿפ בָאגוצ)

 .טֿפַאשנַאמ ַא טימ גנוצעזַאב .נ ,תֹווָצ

 -ַײרש :ןעשטיר .ע"פ ,(חַוְצִי ,חַוָצ) ַחֹוָצ
 ןעַײרש :(ךינּת ןיא) ןעװעטלַאוועג ;ןע
 .דײרֿפ ןוֿפ

 .ןעמרַאיל ;ןעַײרש :ןעשטיר ,ַחְוִצ --

 .ךיז ןעַײרשעצ :ךיז ןעשטירעצ ,ַחֵוְצַה --

 .ךיז ןעַײרשעצ :ךיז ןעשטירעצ ,ַחְּוַטצִה --

 ;יירעשטיר ;יירשעג :נ ,הָחָוְצ .ז ,חַוָצ
 .טנעמַאל

 .רעשטיר :רעַײרש .ז ,ןָחְוַצ

 .יירעשטיר :טײקשירעַײרש .נ ,תֹונָחְוַצ

 "ידנעַײרש ;רעקידנבױטרַאֿפ .ת ייָנָחְוַצ

 .רעק

 .שטיר :יירשעג .נ ,הָחיִוֶצ

 .(לגייֿפ ןוֿפ) רעשטיווצ .נ ,הָציִוְצ .ז ,ץיִוְצ

 ,טנורגּפָא ;טײקֿפיט .ז ,לּוצ

 -?יירק ;רעקיטרַאצײרק .ת ,בֵלֹוצ

 .טנורגּפָא ;שינעֿפיט .נ ,הָלּוצ



 קּוצ - לֵלֹוצ

 .צַאב :רעכױט :;רעקידנכױט .ת ,לֵלֹוצ
 .ר 1 .מ ,ל תויתוא עשיטענָאֿפ יד רַאֿפ

 -בוס :לֿפיש-רעסַאװרעטנוא .נ ,תֶלֶלֹוצ
 .ןירַאמ

 -יא) :רעמָאל :רעקידנעקניה .ת ,ַעָלֹוַצ
 .רעקידנעקניהרעטנוא (.גרעב

 .רעקידנסַײמש .ת ,יָנָפְלֹוצ

 .ןטסַאֿפ .ע"פ ,(םּוצָי ,םָצ) םּוצ

 .גנוטסַאֿפ : תינעּת .ז ,םֹוצ

 .רוּפּכ-םוי םוא ,תינעּת רעד ,םֹוצַה --

 ירשּת 'ג ןיא תינעּת ,ּוהָיְלַדְּג םֹוצ -
 ןב והילדג ןוֿפ דרָאמ ןֿפױא רעיורט)
 הדוהי ןיא רעיײטשרָאֿפ-לבב ,םקיחַא
 .(ןושאר תיב ןברוח ןכָאנ

 ןיא געט 17 תינעּת ,יִעיֵבְרָה םֹוצ --
 ןופ גנורעטשעצ ףיוא רעיורט) זוּמַּת

 .(רעיומ רעמילשורי

 באב-העשּת ןיא תינעּת ,יִׁשָמֲחַה םוצ
 ,(שדקמה-תיב ןוֿפ ןברוח ןֿפױא רעיורט)

 תינֲעּת (והילדג םוצ) ,יִעיִבָּׁשַה םֹוצ --
 ,ירשּת 'ג ןיא

 תבט י ןיא תינעּת ,יִריֵׂשֲעָה םוצ =
 ןרעגַאלַאב ןוֿפ בײהנָא ןֿפױא רעיורט)
 .(רצאנדכובנ ךרוד םילשורי

 .רעקיסקיוועג :רעקידנסקַאװ .ת ,ַחֶמֹוצ

 .טלעוו-ןסקיוועג :ַארָאלֿפ ;סקיוועג .ז

 :רענעּפמורשעגנַײא .ת,קֹמֹוצ

 .רעטרַאװקעגנַײא ;רעטרַאד

 .ז ,תָמוצ
 .ץַאלּפ

 -ץגנַײא

 -סגנודניברַאֿפ ,(םיִתָמִצ 'ר)

 -ץיירק :געװ-דייש ,םיִכָרָּד-תֶמּוצ --
 ,געוו

 ,ןלעפ ו ,םָנֹוצ
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 -ַאוװ טלַאק .ז .רעטלַאק :רעליק .ת ,ןָנֹוצ
 .רעס

 ,רעסַאװ טלַאק ,םיִנְנֹוצ --

 .רענַײגיצ .ז ,יִנֲעֹוצ

 -לעב :ףליהעג :לגנַיי-ךוטסַאּפ .ז ,רֶעֹוצ
 .רעטמַאַאב רעקירעדינ ;טעדַאק :רעֿפ

 .קנַארטעגדקינָאה :טֿפַאז-ןעמולב .ז ,ףּוצ

 ןטלַאה :ןעמיווש .ע"פ ,(ףּוצִי ,ףָצ) ףּוצ
 -ַאװ ןוֿפ ךַאלפרעבױא רעד ףיוא ךיז

 .ןסילֿפ :רעס

 ןזָאל :ןצײלֿפרַאֿפ ;ןסיגרַאֿפ ,ףֵצָה --

 ,רעסַאװ ןֿפױא

 טצײלֿפרַאֿפ ;ןרעװ ןסָאגרַאֿפ ,ףֵצּוה --
 .רעסַאװ ןֿפױא ןרעװ טזָאלעג :ןרעוו

 .טיוקס ;רעעורָאֿפ :רָאטַאװרעסבָא .ז ,הָפֹוצ

 .דנַאברַאֿפ-ןטיוקס ,םיִפֹוצ --

 .רעשיטיוקס .ת ,יַּפֹוצ

 -נירּפ-ןטיוקס ;טֿפַאשנטױקס .נ ,תויַפֹוִצ

 .ןּפיצ

 ,(לגױֿפ רעניילק) רעגױז-קינָאה .נ ,תיִפּוצ

 .(ןעמולב ןיא) זירד-טֿפַאז .ז ,ןָפּוצ

 .םעטסיס-ןלַאנגיס ;דָאק .ז ,ןֵפֹוצ

 .רעצלירג :ענעריס .ז ,רָפֹוצ

 יץֵיַצ עז .ןלירט :ןרעשטיווצ .ע"פ ,ץּוַצ

 ,ביוט עדליוו .נ ,תֶלָצֹוצ .ז ,לֵצֹוצ

 .:ןסיג ..י"פ ,(קּוצָי ,קֶצ) קוצ
 .ןסיגסיוא

 ;ןסיגּפָא
 ד

 -עווק ;ןרעטַאמ :ןקינַײּפ ;ןקיײד ,קַצָה --

 ףןרָאי יד ןייגרעד :ןל

 טקינַײּפעג :ןרעװ טקירדעג ,קֵצּוה --

 .קֹצִי עז .ןרעװ טלעווקעג :ןרעו

 .טנַאװ-ןזלעֿפ :זלעֿפ .ז ,קֹוצ
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 -עלק :ןַײּפ :קורד ,(הָקֹוצ נ) .ז ,קֹוצ
 .שינרעטַאמ ;שינעמ

 -סיוא ;ןטַײצ ערעווש ,םיִּתְעָה קוצ --
 ,ןטַײצ-םַאנ

 ;שינעקירד .נ ,הָקּוצ

 .י"פ ,(רּוצְי ,רֶצ) רּוצ

 ;ןענכייצנָא ; ןרימ

 .ןסַאה :ןבָאה

 ;ןַײז טרעגַאלַאב ,רֹוצִה --
 .ןרעוו

 --טָאג רַאֿפ .צַאב ; גנוטסעֿפ :זלּעֿפ .ז ,רּוצ
 .עקיטרַאֿפטכער רַאֿפ גנוטסעֿפ יד

 יד יװ טָאג רַאֿפ .צַאב ,לֵאָרְׂשִי רּוצ --
 .לארׂשי קלָאֿפ ןוֿפ גנוטסעֿפ

 -ּפָא ןַײז ןוֿפ לַאוקרוא ,ֹוּתְבִצֲחַמ רּוצ --
 ,םַאטש

 ,גנולכיורטש ,לֹוׁשָכַמ רּוצ --

 .(ןײטשרעַײֿפ) טנילֿפ .ז ,רֹוצ

 ,טיונ :שינעמעלק

 -רָאפ :ןרעגַאלַאב
 טנַײֿפ :ןקַאּפנַײא

 טרעגַאלַאב

 ,רעקידנענערב : רעקידנעירב .ז ,בָרֹוצ

 -דימלַּת ןגנוי רַאֿפ .צַאב ,ןָנְּבַרַמ אָבְרֹוצ
 סיבר ענַײז ןוֿפ הרוּת טרעה סָאװ םכח
 ,(דומלַּת)

 .רעקידנענערב :רעקידנעַירב .ת ,יָנָבְרֹוצ

 -בייצ :דלִיב :טלַאטשעג :םרָאֿפ .נ ,הָרּוצ
 ..קורדסיוא ;ּפיט :עזסיוא :גנונ

 .ןגַארק :רענלָאק .ז ,(ןוראָּוַצ) ןֹורְּוִצ

 .לַאש .נ ,תיִנֹורְוַצ

 .עגַארֿפכָאנ : שינעֿפרעדַאב .ז ,ְךֶרֹוצ

 ;רעמענעגנָאמוא ;רעקידנצלירג .ת ,םָרֹוצ
 ,רעקידנגערֿפױא

 -לירג-ןרעיוא :רעקידנצלירג .ת ,יָנָמְרּוצ
 .רעקידנצ

 | טנעמעלע רעשימעכ ,ןָאקיליס .ז ןֶרֹוצ

 הָחָצ - קוצ

 טמוקַאב םרָאֿפ עטריזילַאטסירק ןַײז)
 טימ ץרַאװק ןקינײארַאֿפ ךרוד ךיז
 ,(םויזענגַאמ

 ןַא ןגייב טַײב בָאגוצ רעלַאברעװ .ז ,ןָרּוצ
 .ןויטיניֿפניא

 .-טייהנגעלעגנָא :רעלעמרָאֿפ .ת ,יִנָרּוצ
 ,רעכעל

 .רעליווּוי ;דימשדלָאג .ז ,ףֶרֹוצ

 ,גנודימשדלָאג .נ ,תֹופְרוצ

 .אנוׂש :דנַײֿפ .ז ,רֵרֹוצ

 -טייהנגעלעגנָא :רעלעמרָאֿפ .ת ,יִתָרּוצ
 .רעכעל

 ;ךיז ןקינײארַאֿפ .ע"פ ,(תֹוָצְי ,תַוָצ) תוָצ
 ,ךיז ןדניברַאֿפ

 ןדניברַאֿפ :ךיז ןקינײארַאֿפ ,תֶּוַּתְצִה -
 | .ךיז

 -ניימעג :טּפַאשנַאמ ,(םיִתָוְצ 'ר) .ז ,תֶוָצ
 : ,עּפורט :טּֿפַאש

 ; ןריֿפסױא ןוא ךיז ןרעהוצ .ע"פ ,תֵּיַצ -
 ,טִיַצ עז ,ןגלָאֿפסױא : ןכרָאה

 -ערֿפכָאנ :ןשרָאֿפכָאנ .י"פ ,תַתֹוצ (תּוצ)
 .ןכרָאהסױא :ןג

 -לעזעג :טֿפַאשנַאמ :עינַאּפמָאק .ז ,אָּתְוַצ
 .טּפַאש

 .ןעמַאזוצ ,אָּתְוַצְּב --

 ,רענייר : רעשירֿפ :רערעטױל .ת ,חַצ

 ענייר ןוא עכעלטקניּפ ,הֶחֶצ ןֹוׁשְל -
 .ךַארּפש

 -נייר :טײקשירֿפ :טיײקרעטױל ,תֹוחָצ --
 ו .טייק

 -נקורטרַאֿפ :רעטרַאװקעגסיױא .ת ,הָחָצ
 ,רעט



 קקָחצ - !ןּוחָצ

 -ידנעקניטש ;רענעקנוטשרַאֿפ .ת ,ןֹוחָצ
 .רעק

 .רעטכעלעג .1 יקֹוחָצ

 ףיוא טשינ) רעטכעלעג ןיא ,קֹוחָצַּב --
 ,(תמא ןַא

 ,טָאּפש וצ ןַײז ,קֹוחָצִל הֹיִה --

 -כעלעג ןוֿפ ןצַאלּפ ,קֹוחָצִמ ַעֵּקַּפְתִה --

 ,רעט

 ןכַאמ ;ןקזוחּפָא ;ןכַאלסױא ,קֹוחָצִל םֶׂש --
 ,טָאּפש וצ

 ,רעסַײװ-קנַאלב .ת ,רֹוחָצ

 .סַײװ ;טײקסַײװ .ז ,רֹוחֶצ

 -נייר :טייקשירֿפ :טײקרעטױל .נ ,תֹוחַצ

 .טייקנייר-ליטס ;טייק

 .טײקנײר-ךַארּפט ,ןוׁשָּלַה תּוחַצ --

 ןוא רעטיול ןַײז .ע"פ ,(חַצֵי ,חַחֶצ) ַחֹחֶצ
 ,קיטכיצ

 -עגסיוא ןוא טרַאװקעגסױא ,ַחֵחֶצַה --
 .ןרעוו טרַאדי

 -סיא :טײקטרַאװקעגסױא .ז ןֹומָחֶצ
 .טייקטנקורטעג

 -ורטעגסיוא ;רעטרַאװקעגסוא .ת ,ַחיִחָצ

 ,רעטנק

 -טרַאװקעגסױא .נ ,תּוחיִחָצ .ז ,ַחיִחָצ
 ,טייקטנקורטעגסיוא ;טייק

 רעטסיוו רעטרַאוװקעגסיוא ,עַלָס-ַחיִחצ --
 .זלעֿפ

 ענעקורט :טײקטרַאװקעגסױא .נ ,תֹוחיִחְצ

 ,שינעטסיוו

 .ןרעװַא :ןעקניטש .ע"פ ,(ןֵחְצִי ,ןֵחֶצ) ןֹחָצ

 .ןרעװַארַאֿפ ; ןעקניטשרַאֿפ ןֵחָּצַה =-

 .רעװַא ;קנַאטשעג .ז ,ןֵחַצ
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 ןוֿפ טכירעג :שוּפיע :קנַאטשעג .נ ,הָנֲחַצ
 .(ךעלעשיֿפ עניילק) סעקניטס

 .(סיריגַאנַא) טסוק-קניטש .ז ,ןָנֲחַצ

 -ילָאּפ :גנורעַײש :גנוצוּפסיוא .ז ,ַחּוצְחִצ
 .טייקנייר :טייקרעטױל :גנור

 ,תֹובָרֲח ַחּוצִחִצ --
 וצ גנוטיירגוצ

 ;גנוֿפרַאש--ןדרעווש

 .(גרעביא) טעמרַאֿפ ַא

 .קימָעלָאּפ עֿפרַאט ,םילמ ַחּוצְחִצ --
 .ףירט :ןּפָארט .ז ,ַחֹוצְחַצ

 :ןרעַײש :ןקיניר :ןצוּפ .י'פ ,ַחֵצְחַצ
 .ןרילָאּפ

 -סױא :ןרעוו טצוּפעגסױא ,ַחֹוצְחֶצ -

 .ןרעוו טרילָאּפסױא : ןרעוו טרעַײשעג

 ;ךיז ןצוּפסױא :; ךיז ןצוּפ ,ַחֵצְחַטצַה --
 .ןענַײש : ןצנַאלג

 :ןדָאב רעטרַאװקעגסױא .ר"נ ,תֹוחָצְחַצ

 ,טייקרעטיול

 ןעלציוו ?כַאל .ע"פ ,(קַחֶצִי ,קַחָצ) קֹחְצ
 .ךיז

 .ךיז ןעלציוו ;ןכַאל :ךיז ןליּפש ,קֵחַצ --

 .ןכַאמ קידנכַאל ,קָחָצַה --

 .ןכַאל ןרעו טכַאמעג ,קֵחְָנִה --

 .ןעלכיימשרעטנוא :ןעלכיימש ,קֵחַטְצִה -

 ,לכיימש :רעטכעלעג רעטכַײל .נ ,הָקֲחַצ

 .לרעטכעלעג .ז ,קּוקְחֶצ

 .רעכַאל .ז ,ןָקֶחַצ

 .טייהניווװעג-ךַאל .נ ,תּונָקְחַצ

 -ידנעלציוו ךיז ;רעקידנכַאל .ת ,יִנָקְחַצ
 .רעק

 -ןדלַאה ןוֿפ ןכַאל ;ןעקכיכ .ע"פ יקְקָחַצ
 .סױרַא

 .ךיז ןעקכיכעצ יקֹקְחַטְצִה א
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 .טײקסַײװ .ז ,רֶחַצ

 :ןרעװ סַײװ .ע"פ ,(רַחֶצְי ,רֵחָצ) רֹחֶצ
 ,ךיז ןסַײוװסױא

 .ןסַײװּפָא ;ןכַאמ סַײװ ,רֵחַצ --

 ןסַײװ : ןסַײװּפָא : ןכַאמ סַײװ ,רֵחָצֵה --

 .ךיז

 .רעכעלסַײװ .ת ,רֵחְרַחְצ

 ,ןריטיצ .י"פ ,טֵּטַצ

 .ןרעװ טריטיצ ,טֹוּטִצ --

 .ןריטיצ וצ טייהניווועג .נ ,תֹונָטַּטַצ

 -ןֿפיש :עטָאלֿפ-םַי(םיִּיִצ ,םיִצ 'ר) .ז ,יִצ
 .(ך'נּת ןיא) ףיש :;ןַאװַארַאק

 .עטָאלֿפ-טֿפול ,ריִוֲא"יִצ --

 ןיא לגייֿפ ןוא תויַח .ר"ז ,םיִיִצ .ז ,יִצ
 .רעצעלּפ עטסיוו

 -ץנַאלֿפ רעדָא -בַײל ןוֿפ למעדעֿפ .ז ,ביָצ
 .בעוועג

 .(ןעקנירט םוצ) ןזָארג-ירבַאב ,םיִביִצ --

 .דיולולעצ .נ ,תיִביִצ

 -וצ ;ןריטנַאיװָארּפ : ןגרָאזרַאֿפ .י"פ ,דָיַצ
 .ןטַאטשסױא :ןלעטש

 -נַאיװָארּפ :ןרעװ טגרָאזרַאֿפ ,דֹויִצ --
 .ןרעו טַאטשעגסױא :ןרעװ טריט

 ןטַאטשסױא :!ךיז ןגרָאזרַאֿפ ,דַיַטְצִה --
 : .ךיז

 -בָא ;ײֿפָאוט-רעגעי ;יירעגעי .ז;דִיַצ
 -ָארּפ-געװ ;גנוגרָאזרַאֿפ-גצוו :עװַאל
 .טנַאיװ

 ,רעגנַאֿפ-שיֿפ :רעגעי .ז ,דּיַצ

 .טנַאיװָארּפ-געװ :זַײּפש-געװ .נ ,הָדיֵצ

 ,יירעגעי ;גנוגנַאֿפ-תויח .נ ,הָדיִצ

 .ףנוח :רעקעלרעטנוא .ת ,יִנָדיֵצ

 ןַיִצ -- רַחַצ

 -רבדמ :טייקנקורט :שינעטסיװ 1 ,הָּיִצ
 .שינעטסיוו

 ;גנוגרָאזרַאֿפ ;עיצַאזיװָארּפַא .ז ,דֹויצ
 .גנוטַאטשסיוא ;גנולעטשוצ

 -עגסיוא ;שינעטסיװ :עטסיװ .ז ,ןֹויָצ
 .ןדָאב רעטרַאװק

 -לוש) לָאב ;ןכייצ-קרעמ :;ןכייצ .ז ,ןויִצ
 -ניא ;גנוקרעמַאב :גנוצַאשּפָא :(ןכייצ
 .(.טַאמ ןיא) סקעד

 .צַאב ;לארׂשי ץרא רַאֿפ .צַאב .נ ,ןֹויִצ
 .הדוהי תוכלמ ןוא םילשורי רַאֿפ

 .צַאב ,ןויִצתַּב תַלּותְּב ,ןֹויִצ-תַּב -
 .םיאיבנ יד ךרוד קלָאֿפ ןשידִיי ןרַאֿפ

 -יסובי רעד ןוֿפ ןעמָאנ ,ןֹויִצ תַדּוצִמ --

 דוד ךרוד טרעבָארעד גנוטסעֿפ רעש

 "םיאיֿבנ, םירֿפס יד רַאּכ .צַאב :ךלמה
 ."םיבָתֹּכ , ןוא

 .םזינויצ .נ ,תֹונֹזיִצ ||

 .טסינויצ .ת ,יִנֹזיַצ

 .טייקשיטסינויצ .נ ,תֶויָנֹויִצ

 .רעשטיווצ .ז ,ץּויִצ

 :ײרעלַאמ :לעמעג ;גנונכייצ .1 ,רֹויִצ
 .גנולעטשרָאֿפ ; גנורעדליש ;דליב

 :רעשירעדליש ;רעשירעלָאמ .ת ,יִרֹויִצ

 .רעכעלדליב

 -שירעדליש ;טיײקכעלדליב .נ ,תַוָיְרְוּיִצ
 .טייק

 .טײקמַאזכרָאהעג !ןילּפיצסיד .נ ,תֶויַצ

 .רעטסַאֿפ .ז ,ןֶמָיַצ

 -רעמַאב :ןקרעמנָא :ןענכײצנָא .י"פ ,ןִיַצ

 ;ןדיישרעטנוא ;ןריזירעטקַארַאכ ;ןק
 .(ןטוג םוצ) ןרעװ טלייטעגסיוא

 טקרעמעגנָא :ןרעװ טנכייצעגנָא ,ןויִצ בא



 יֵנָרִיַצ - ןִיצ

 טלייטעגסיוא :ןרעו טקרעמַאב :ןרעװ

 .(ןטוג םוצ) ןרעוו

 -רעטנוא :ךיז ןענכייצסיוא ,ןיַטְצִה --

 .ךיז ןדייש

 :הסיֿפּת :עמרוט :ענוק :רעצרַאק .ז ,קֹוניָצ

 .לטניב

 .רעשיניצ .ת ,יִניִצ

 ,םזיניצ .נ ,תויָניִצ

 .רעקיניצ .ז ,ןְקיִניִצ

 ,(טײקנַארק) ערגַאדָאּפ .נ ,תיִניֵצ

 -ֿפַאז :עשזָאגָאר ;לָאװ עטמעקעג .ז ,ףיִצ
 .ןרעק םורַא ליײט-טכורֿפ עקיט

 לייט עקיטֿפַאז :שײלֿפ-ןטכורֿפ .נ ,הֵפיֵצ
 "יוא רעד ףיוא גנומיווש ;טכורֿפ ןוֿפ

 .טײקטכַײל עוויטַאלער : ךַאלֿפרעב

 :ןעילבֿפױא :ןעילב .ע"פ ,(ץיִצֵי ,ץֶצ) ץיִצ
 ,(יידיא ןַא) ןלַאֿפנַײא :ןעגנירּפשסױרַא

 ןטכעלֿפנַײא : ןלערט :ןרעשטיווצ ,ץֵּיַצ --
 ,תיציצ

 ;תיציצ ןרעװ ןטכָאלֿפעגנַײא ,ץֹויָצ --
 -ושט-רעדעֿפ ַא טימ ןרעוװ ןסקַאװַאב
 | .לקיב

 .קילב ַא ןֿפרַאװ ;ןוט קילב ַא ,ץצָה --

 ןוטעג קוק ַא טָאה רע .עַּנִפַנְו ץיִצַה --
 הׂשעמ רעד ןיא ןרָאװעג טּפַאכעג ןוא
 -עג ןוא ןוטעג קוק ַא :ךעלטרעוו)
 .(ןרָאװעג ןֿפָארט

 .ןעגנירּפשסױרַא ; ןעִילבֿפױא ,ץ'ֵצּוה --

 יירטעצ ;ךיז ןרעשטיווצעצ ,ץֵּיַטָצִה --
 .ךיז ןעל

 -ילב :לטעלב-ןעמולב ;םולב .ז ,ץיֵצ
 -יצ-ןרעטש :;גנוריצַאב-ןעמולב ;גנוא = |

 -ףוע ;(לודג ןהּכ ןופ) םעדַאיד ,גנור
 ,לגילֿפ :רעדעֿפ
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 ;גנואילב ;לטעלב-םולב :םולב :נ.הָציִצ |
 .לטכעלפ :לטניב

 .לטניב-ןעלצרָאװ ,םיִׁשָרְׁש תַציִצ --

 ;תוֿפנּכ עברַא וצ לטכעלֿפ-לָאװ .נ ,תיִציִצ
 ;לטכעלֿפ-ןעלצרָאװ :לטניב ;לסעדיק
 .לטניב-ןעלצרָאװ

 קע םַײב לטניב-רָאה ,בֶנֶּזַה תיִציִצ --
 .לדייוו ַא ןוֿפ

 .עווישזג ,ׁשאֹרָה תיִציֵצ --

 טז = השרפ יד .היציצ השרכ -
 ןיא תיציצ ןטכעלֿפנַײא ןגעוו הרוּת
 ,(אמ--זל ,וט רבדמב) תוֿפנּכ עברַא

 ,ןַײװ יו ,ןעגנוסיג ,הֶרָדְק יִקיִצ .ז ,קיִצ

 .קעװציזַײּפש רַאֿפ א"א למיוב

 .רעניגרַאֿפ טשינ ;רעגרַאק .ז ,ןֶקיֵצ

 -ץניגרַאֿפ טשינ ;טּפַאשגרַאק .נ ,תּונָקִיַצ

 .טייקשיר

 -וּפעד :רעטדנַאזעג :טַאגעלעד .ז ,ריִצ
 :סָאס :טּפַאז ;סקַא :עסַאיװַאז :טַאט

 .ייוו-טרובעג ;לסָאר

 -ַײרשַאב :ןענכיײצַאב ;ןענכייצ .י"פ ,רַיַצ

 .ןלָאמ :ןלָאמסױא :ןב

 טנכײצַאב :ןרעװ טנכײצעג ,רֹויִצ --
 -עו טלָאמעג :ןרעוו ןבירשַאב :ןרעוו
 .ןרעוו טלָאמעגסױא :ןר

 ןלעטשרָאֿפ : ךיז ןלָאמסױא ,רֵּיַטְצִה --
 .ךיז ןריקסַאמ :ךיז

 .רענכייצ :; רעלָאמ .ז ,רֵּיַצ

 ןכײצ-לַאקָאװ םעד ןוֿפ ןעמָאנ .ז ,הָריֵצ
 .ַא -- תוא ןַא רעטנוא

 .,טֿפַאשדנַאזעג .ז ,תּוריִצ

 ,ןגיוא עקידנעניר טימ ןַאמ .ת ,ןְריֵצ

 .רעשירעלָאמ :רעכעלדליב .ת ,יָנְריַצ |
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 .עינָאמַאקלַאק :גנונכײצ-ריּפָאק .נ ,תֶרָיָצ

 ןוא ןרעה :םַאזכרָאהעג ןַײז .ע"פ ,תּיַצ

 .ןכרָאה : ןגלָאֿפסױא ; ןריֿפסױא

 -רינילּפיצסיד ;רַעמַאזכרָאהעג .ת ,ןֶתּיַצ
 .(ןרעהוצרעטנוא) רעקירעגַײנ :רעט

 .ןילּפיצסיד :טײקמַאזכרָאהעג .נ ,תּונָתִיַצ

 -ַאזכרָאהעג ;רעקינעטרעטנוא .ת ,יָנֲתִיַצ

 .רעמ

 .ןטָאש ,(םיִלָלָצ 'ר) .ז ,לֵצ
 -ןוז ףיוא ןטָאש-רעזַײװ ,תֹולֲעַּמַה לֶצ -

 .רעגייז

 -נטָאש ןוא עקיטכיל ,םיִלָלְצּו תֹורֹוא --
 .(.גרעביא) ןטַײז עקיד

 -ע רעטנוא ןעמוק ,"תַרֹוק לֵצְּב אֹוּב --
 .(םייה סנצעמע ןיא ןעמוק) ךַאד סנצעמ

 .ןטָאשבלַאה ,לֵצִגַלְּפ --

 -ֿפיוא : ןקיציירק .י"פ ,(בלָצִי ,בֵלֶצ) בלֶצ
 .ץיירק ַא ףיוא ןגָאלש

 .ןרעוו טקיציירקעג ,בֵלָצִה =

 .ןע'מלצ ,בֵּלַצ --

 ;(ןסקיוועג ,תויח) ןציירק ,בֵלָצַה --
 .םלצ ַא יװ ךיז ןגיילסיוא

 -עג ,תֹויַחח ןרעוװ טציירקעג ,בֵלֶצֶה =
 .(ןסקיוו

 ;ךיז ןציירקכרוד :ךיז ןע'מלצ ,בֵּלַטְצִה --
 .ךיז ןדיַײנשכרוד

 .םלצ :ץיירק .ז ,בֶלֶצ

 ,ץײרקנקַאה ,םֶרֵּקַה-בֶלֶצ =

 .ץיירק רעטיור ,םֹודָאָה בֶלֶּצַה =

 ,גוצ-ץיירק ,בֶלּצַה-עַּטַמ -
 -ץיירק ;רעלגוצ-ץיירק ,בֶלצַה -יֵעְסֹונ --

 ,רערָאֿפ

 ַחֹלֶצ - תֶריִצ

 - ,לימלצ . ,ןֹובָלְצ
 .רערָאֿפ-ץיירק .ז ,ןֵּבְלַצ

 ,רעשירעלגוצ-ץיירק .ת ,יָנַּבְלַצ

 .ןטָארב .י"פ ,(הָלָצְי ,הֶלֶצ) הֹלָצ

 ךיז ןטָארבּפָא :ןרעװ ןטָארבעג ,הֵלָצִה --
 .(ןוז רעד ףיוא)

 רעטנטָאשרַאֿפ :טײקטנטָאשרַאֿפ .נ ,הֶּלִצ
 .ץַאלּפ

 .ןענערב .י"פ ,בָּהְלַצ

 -ףצנַאלג :ןַײז טצנַאלגעגסױא ,בֹוהָלֶצ --
 .ןרירעמעש

 רעד ןיא ה"ילּת) ץיירק :םלצ .ז ,בֹולָצ
 .(םלצ ַא ןוֿפ םרָאֿפ

 .רעטקיציירקעג .ת ,בּולָצ

 .לטסיימ : ןָאקַאלֿפ :לקיָאלס .ז ,תיִחולְצ

 ,רעטלגערּפעג :רענעטָארבעג ;ת ,יּולצ

 -כיזכרוד : רערָאלק ;רערעטױל .ת ,לּולָצ
 ,רעלוֿפגנַאלק :רעקיט

 .דנַאטשרַאֿפ רערָאלק ,הָלּולְצ הָעּד --

 .םיטש עלוֿפגנַאלק ,לּולָצ לוק --

 -כרוד :גנוריליטסעד :גנורעטיול ,ז ,לּולָצ
 ןוֿפ ּפַאלק :עיצַאנָאטעד :גנורעַײז

 ,סַײרֿפױא

 .גנוריֿפַארגָאטָאֿפ :עיֿפַארגָאטָאֿפ .ז ,םּולָצ
 ;שיֿפ-ןעגנַאלש .ז ,חַפֹולְצ

 : .רעקימַארש .ת ,קּולָצ

 - .טעבעג :הליֿפּת .ג ,אָתֹולְצ ,תֹולָצ

 -עג :ןקילגּפָא .ע"פ ,(חַלֶצִי ,חַלֶצ) ַחֹלֶצ
 ןבעגנַײא :ןסַאּפ ;ןטָארעג :ןעגניל
 ;ךיז ןכערבכרוד :רעווק ןייגכרוד :ךיז
 .ןענַײשרעד :ךיז ןעמוקַאברעבירַא

 .לזמילש ,חַלֶצְי אל -



 ששי --+םֹלָצ

 טימ !סטוג סָאדלַא !בַכְרּו חַלֶצ -
 !קילג

 ;גלָאֿפרעד ןבָאה ;ךיז ןבעגנַײא ,ַחֵלּצַה --
 ןקילגּפָא לָאז'ס ןַײז םרוג

 !קילג טימ ןַײז ריד לָאז !חַלְּצַהְו הֶלֲע

 .ןעגנולעג ןַײז :ןקילגּפָא ַלְצִ -

 .לזמילש ,הַלָצְי אל -

 -רעד ;רעקידלזמ :רעכעלקילג ת ,ַחֵלֶצ
 .רעכַײרגלָאֿפ

 !געװ ןכעלקילג ַא !הָחֵלְצ ְּךֶרֶּד --
 -עט, :לסיש :רעלעט .נ ,תֵחַלַצ ,הָחֶלַצ

 .םיוב ַא םורַא "רעל

 .(קיטײװּפָאק) ןערגימ .נ ,הָחֶלִצ

 | .לטסיימ :ןָאקַאלֿפ :לקיָאלס .נ ,תֹיִחֹלִצ

 ,לרעלעט .נ ,תיִחְלַצ

 -ָארבעג :שײלֿפ-טָארב .ז ,ׁשֶא יֵלְצ ,יִלָצ
 .סנט

 ַא ףיוא גָאלשֿפױא ;גנוציירק .נ ,הָביִלְצ
 .םלצ

 ,גנוטָארב .נ ,הָּיִלְצ
 -ַא) ןדַײנשוצכרודַא רעכעלגעמ .; ,ַחיִלָצ

 .(ןעמיוושוצכרוד

 גערב ןייא ןוֿפ) גנומיוושרעביא .נ ,הָחיִלָצ
 .(ןטייווצ םוצ

 .סקעבעג :ןָאט :גנַאלק .ז ,ליִלָצ
 -ײטשּפָא :גנוצעוּפָא : גנוכיוט .נ ,הָליִלְצ

 ,גנוא

 זיא סָאװ  ןַאלּפָארע ,הָליִלְצ-סֹוטִמ -
 -פיוא ןוא ןזָאלּפָארַא ךיז לענש קיאעֿפ
 .קירוצ ךיז ןבייה

 ;טייקרָאלק :טייקרעטױל נ ,תּוליִלְצ
 ,טייקיטביזכרוד
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 ;טײקרָאלק-ןעקנַאדעג ,תַעַּדַה תּוליִלְצ --
 .קנַאדעג ןוֿפ טײקיניזטסוװַאב

 :רעניײר-גנַאלק :רעלוֿפגנַאלק .ת ,יָליֵלְצ
 ,-גנַאלק

 -עגנַאלק ;טײקלוֿפגנַאלק .נ ,תֹייָליִלְצ
 .טייקיד

 סָאװ ַאזַא ;םירגליפ :לגר-הלוע .ז ,ןיָלֵצ
 .ללַּפתמ ךס ַא זיא

 -רעטנוא ;גנוקניה ;גנומָאל .נ ,הָעיִלְצ
 ,גנוקניה

 וצ לטיר ןיד :ּפַאלק :ץימש .ז ףיִלָצ
 ,ןסַײמש

 ;ּפַאלקעג-ןגער :גנוסַײמש .נ נ ,הָפיֵלְצ

 .יירעסיש עקידוועליצ

 .טעוליס .נ ,תיִלָצ

 א ;ךיז ןזָאלּפָארַא ראק ;ןכ
 ;ןרעװ קיטכיזכרוד : ןרעוו רָאלק ;ןרעו
 -ַאב ;ןרירביוו :ןעגנילק : ךיז ןצעזּפָא
 .ןרעוו טנטָאש

 :ןרעװ רעטיול ,לֵלֶצִה --
 .ןרעװ קיטכיזכרוד

 ;ןרעװ רָאלק

 -כרוד :ןריליטסעד ;ןכַאמ רעטיול ,לָלַצ --
 .ןכַאמ קיטכיז

 .ןענעטָאשַאב :ןענעטָאשרַאֿפ ,לֵצָה --

 טנטָאשַאב :ןרעװ טנטָאשרַאֿפ ,לֵצּוה --
 .ןרעוו

 ןַײז םרוג :ןעקנױּפָארַא ןכַאמ ,לֵלצַה --
 ;ןריליטסעד :ןכַאמ רעטיול ;ןכיוט וצ
 :עידָאלעמ ןסַאּפוצ ;ןכַאמ קיטכיזכרוד
 .עטַאלּפ ןָאֿפָאמַארג ַא ףיוא ןעמענֿפױא

 -יײלעג :ןרעװ ןעקנוזעגּפָארַא ,לֵלֶצֶה --
 -ץגוצ :ןרעװ טריליטסעד :ןרעװ טרעט
 ןעמונעגֿפױא :עידָאלעמ טימ ןרעוו טסַאּפ
 .(קסיד ,דנַאב) עטַאלּפ ַא ףיוא ןרעוו
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 רעטיול :ןעקניז :ןעקניזנַײא ,לָּלַטְצֶה --
 .ךיז ןרירַאלקסױא :ןרעוו

 .טעוליס .נ,תיִלָלְצ

 ,ןריֿפַארגָאטָאֿפ .י"פ ,םֶּלַצ

 .ןרעוו טריֿפַארגָאטָאֿפ ,םֹוּלִצ --

 .ךיז ןריֿפַארגָאטָאֿפ ,םֶּלַטְצִה --

 ;טייקכעלנע ;טלַאטשעג ;דליבּפָא .ז ,םֶלֶצ
 -יא) ץיירק :טָאגּפָא :שטעג :;םרָאֿפ
 .(.גרעב

 .ףַארגָאטָאֿפ ;טסיֿפַארגָאטָאֿפ .ז ,םֶּלִצ

 -ָאנַאּפ :טעוליס :שינרעטצניֿפ .ז ,ןֹומָלַצ
 .עמַאר

 םונהיג :שינרעטצניֿפקָאטש ..ז ,תֶוָמָלַצ
 .(.גרעביא)

 .טַארַאּפַא-רימליֿפ ..ז ,ַעֹונְמְלַצ
 .טלַאטשנַא רעשיֿפַארגָאטָאֿפ .נ ,הָּיִנְמְלַצ

 -נוא :ןעקניה .ע"פ (עֵלְצִי ,עַלָצ) ַעֹלְצ
 .ןעמָאלרעטנוא :ןעמָאל : ןעקניהרעט

 .קידעקניה ןרעוו :; ןרעוו םָאל ,ַעָלָצִה --

 .ןעקניה :ןעמָאל ַעְלַצ =

 -ליֿפ ַא יװ ןרעוו טנכיײצעגנָא ַעֹוּלִצ -
 .(.םָאעג) לקניוו

 -ליפ ַא ןוֿפ ןצענערג ןענכיײצנָא ,ַעלְצַה --
 .(.מָאעג) לקניוו

 -נָא ןכַאמ :ןרעװ קידעקניה ,ַעָּלַטְצִה --
 .ןעמָאל ַא ןוֿפ לעטש

 ;טַײז :ּפיר ,(םיִעְלִצ ,תֹועְלֶצ 'ר) נ ,עֶלֶצ
 -ריט :(.מָאעג) טנַאװכַײלג :טנַאװ
 -בלַאה :זרעֿפ-בלַאה :עניציֿפָא :לגילֿפ
 .ףָארטס

 ;לַאֿפכרוד :קילגמוא ;ךָארב .ז ,עֵלָצ
 .הלָּפמ

 ןלצ -- ֵקֹלִצ

 םורועלּפוב .ז ,רֹוׁשַה-עַלָצ
 .(סקיוועגדליוו)

 ,םירנסקָא

 ;םַאר :(.גרעביא) בַײװ ;ּפיר .נ ,הָעְלַצ
 .עיצקורטסנָאק

 .(.מָאעג) טנַאװליֿפ .ז ,ןזעֶלַצ

 .לצינש ;טסורב-סבלַאק :לּפיר .נ ,תיִעְלֶצ

 .ףָארטס-בלַאה .נ ,תיִעְלַצ
 קידוועליצ ןסיש ,י"פ ,(ףלֶצִי ,ףֵלֶצ) ףלֶצ

 .שינעגרָאברַאֿפ ןוֿפ

 טימ ןסיש :ןרעװ ןסָאשעגּפָא ,ףֶּלַטְצִה יד

 .ןקילב

 .ןשטַײב :ןסַײמש ,ףֵלָצַה --

 .(סירַאּפַאק) טסוקדַאּפַאק .ז ,ףֶלֶצ
 .שינעגרָאברַאֿפ ןוֿפ רעסיש-ליצ .ז ,ףֶלַצ

 -וועליצ ןיא טייקטביאעגנַײא| .נ ,תּופָּלַצ
 .ןסיש קיד

 -קיזומ .טלַא ;גנַאלק ;גנילק .ז ,לּוצְלִצ

 .טנעמורטסניא

 לטרַאג רענעטכָאלֿפעג : לטרַאג .ז ,לֹוצְלִצ
 .(.טלַא ןיא ץוּפ-ןעױרֿפ)

 -רעד) טקעזניא רעקיטרַאלירג .ז ,לֵצְלֶצ
 .(הרוּת רעד ןיא טנָאמ

 -ַאטסַאק :לבמיצ ,(םיִלָצְלֶצ ר) .ז ,לֶצְלֶצ
 ,ןטעינ

 עסיורג ןעגנַאֿפ וצ לַײֿפ) ןופרַאה .ז ,לֵצְלֶצ
 .גנַאלק :שיורעג :(שיֿפ

 -ָאֿפעלעט ןֿפורנָא ;ןעגנילק .ע"פ ,לֵצְלַצ
 .(.גרעביא) שינ

 "וצ :ךיז ןעגנילקרעדנַאנוֿפ ,לֵצְלַטְצִה --
 .(שינָאֿפעלעט) ךיז ןעגנילקנעמַאז

 ;רעקידלמוט ; רעקידנעגנילק .ת ,יָנָלְצְלַצ
 .רעקישיור

 .עמַארש ַא ןכַאמ .י"פ ,קָּלַצ



 76 ַחֹמִצ -- קֵּלַצ

 ַא ןעמוקַאב :ןרעװ טמַארשעצ ,קֹוּלִצ --
 .עמַארש

 ןבַײלב ןוא ךיז ןלײהרַאֿפ ,קֵּלַטְצַה -- ולש
 .עמַארש

 -בױטש :עמַארש .נ ,תֶקֶּלַצ .ו ,קֶלָצ
 .(ןעמולב ןיא) לגנעטש

 ,םּוצ עז .טסַאֿפעג .ע"פ ,םָצ

 ןַײז : ןטשרוד .ע"פ ,(אָמצִי ,אֵמָצ) אֵמָצ
 .(.גרעביא) ןטסולג :ןצכעל ;קיטשרוד

 טימ ןקינַײּפ :ןכַאמ קיטשרוד ,אֵמָּצַה --

 .טשרוד

 טקינַײּפעג ;טשרוד ןַײז םרוג ,אָמָצִה --

 .טשרוד טימ ןרעוו

 :רעקיטשרוד .ת ,אֵמָצ
 .(.גרעביא) רעקידנטסולג

 ;רעקידנצכעל

 .רעקיטשרודטולב ,םָּד-אַמְצ --

 .טשרוד .נ,הָאְמִצ .ז ,אָמָצ

 .טשרוד ןכערב ,!אָמְצ רֹבֶׁש --

 -נקורט :טייקיטשרוד :טשרוד .ז ,ןואֵּמִצ
 .שינעקורט :טייק

 ,(ימוגיור) קושטיוק .ז ,גָמַצ

 .רעקיּפעלק .ת ,נֹמָצ

 .ןַײז קיּפעלק .ע"פ ,(גֹמֶצִי ,גַמָצ) נמָצ

 .ךיז ןּפעלק :קיּפעלק ןרעוו ,גֵּמַטָצִה --

 לסיבַא :ךעלסיב וצ רעקיּפעלק .ת ,גֵמְנַמָצ
 .רעקיּפעלק

 -ָאּפ : ןדניברַאֿפ .י"פ ,(רֹמְצִי ,דֵמָצ) דֹמָצ
 .ןטֿפעהַאב :ןקיטסעֿפוצ :ןר

 טרָאּפעג :ןרעװ ןדנוברַאֿפ ,דֵמָּצִה --

 -עוו ןט?ָאהַאב :ךיז ןקיטסעֿפוצ : ןרעוו
 יה

 -נעמַאזוצ ;ןטֿפעהַאב ;ןדניברַאֿפ ,דֵּמִצ --

 .ןקיטסעֿפוצ ;ןּפעלק

 -געמַאזוצ : ןַײז טקיטסעֿפעגוצ ,דֹוּמִצ --
 .ןַײז טּפעלקעג

 -ַאוצ :ןרָאּפֿפױנוצ : ןּפעלקוצ ,דֵמָצַה --
 .ןטפעהנעמַאזוצ : ןרָאּפנעמ

 -וצ :ןרעװ טרָאּפעגנעמַאזוצ ידֵמְצֶה =

 .ןרעו ןטֿפָאהעגֿפױנ

 תומהּב רַאֿפ) ךָאי-לּפָאד :רָאּפ .ז ,דָמָצ
 .(ןַאּפש ןיא

 ,לרָאּפ טסַאּפעגוצ ,דָמָח"דֶמָצ --

 .טעוד .נ ,הָּדָמִצ

 .ּפָאצ .נ ,הָּמֵצ

 :רענעטֿפָאהַאב :רעטרָאּפעג .ת ,דֹומָצ
 .רעקיסַאּפ :רענעדנובעגוצ

 -וצ ;גנוטפעהנעמַאזוצ : גנורָאּפ .ז ,דֹוּמִצ
 ,גנוסַאּפנעמַאזוצ : גנודניבֿפיױנ

 .גנוסקַאװ ;גנוצָארּפש .ז ,ַחּוּמִצ

 -רַאדעגנַײא :רעטרַאװקעגנַײא .ת ,קּומָצ
 .רעטנקורטעגסיוא ;רעט

 ,גנוּפמורשנַײא :עקנישזָאר .ז ,קּומִצ

 ;רעטדנעלרַאֿפ :רעטֿפַאלקשרַאֿפ .ת ,תֹומָצ
 -ֿפױקרַאֿפ :קיבײא ףיוא רעטכענקרַאֿפ

 .קיבײא ףיוא רעט

 -ֿפיוא :ןצָארּפש .ע"פ ,(חַמָצִי ,חַמָצ) ַחֹמָצ
 ןעלקיװטנַא ;ןצָארּפשסױרַא : ןצָארּפש

 ךיז ןדַײנש :ןסקַאװ :ןײגֿפױא :ךיז
 .(ןייצ)

 :ןצָארּפשּפױא ;ןצָארּפשסױרַא יַחֵמָּצִה --

 ,ןייגפיוא

 -סױרַא :ןצָארּפשֿפױא :ןצָארּפש ,ַחֵּמַצ --
 :ןײגֿפױא :ךיז ןעלקיװטנַא : ןצָארּפש
 .(ןייצ) ךיז ןדַײנש :ןסקַאװ

 ןכַאמ :ןצָארּפשסױרַא ןכַאמ ,ַחֵמָצַה --
 ןעמוקסױרַא :ןײגֿפױא ןכַאמ :ןסקַאװ
 .(גרע ביא)
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 .ןײגֿפױא :ךיז ןעלקיווטנַא ,ַחֵּמַטְצִה --

 .ז וחַמָצ
 .לצערק

 ןײלַא ךיז טָאה סָאװ ןַאמ ,חַמָצ-ׁשיִא -
 .טעברַאעגּפױרַא

 ;סקּוװנָא ;ַארָאלֿפ ;סקיװעג

 -ידרעיואנָא :רעקידרעיואניילק .ז ,ַחֵּמִצ
 .רעק

 .ץָארּפש :ַארָאלֿפ :סקיוװעג .ז ,ןֹוחָמִצ

 -עװ :טײקשינַאירַאטעגעװ .נ ,תּונֹוחְמִצ

 .םזינַאירַאטעג

 - .רעירָאטעגעװ .ת ,יָנֹוחְמִצ

 .ןַארָאטסער-רעירַאטעגעװ .נ ,הָּיִנֹוחְמִצ

 -ימירּפ) סקיוועג-היַח ;טיֿפָאָאז .ז ,יַחָמִצ

 ןוא סקיוועג ןשיוװצ שינעֿפעשַאב וויט
 .(יַח-לעב

 .רעקיטרַאסקיוװעג .ת ,יִחָמִצ

 .ַארָאלֿפ :טלעו-ןסקיוועג .נ ,הֵּיִחֶמִצ

 .רעקיּפעלק .ת .ףייר-ימוג .ז ,ניֵמָצ

 .טײקיּפעלק .ג ,תּוניֵמָצ

 .ת .לצרעטש :קעד :טעלזַארב .ז,דיָמָצ
 -נוברַאֿפ ;רעטרָאּפעג :רענעטֿפָאהַאב
 .רענעד

 -נטֿפָאהַאב :טײקנדנוּברַאֿפ .נ,תּודיִמַצ

 .טײקטרָאּפעג :טייקנדנובעגוצ ; טייק

 ;גנוצָארּפש :סקּוװֿפױא : סקּוװ .נ ,הָחיֵמְצ
 ,גנוצָארּפשסױא

 -סיוִו :שינעטסיוו :טייקנקורט .ז ,םיִּמַצ

 .ןדָאב רעט

 .טײקמצרָא :לגנַאמ .נ ,הָקיֵמָצ

 .רעטלזַײרקעג :רעקילָאװ .ת ,ריִמָצ

 :רעטנגייאעגוצ ;רעכעלצנעג .ת ,תיֵמָצ

 קיבײא ףיוא :(.גרעביא) רעטּפױקרַאֿפ
 .רעטֿפַאלקשרַאֿפ

 קֶמצ - ַחֹמְצ
 ;טייקיביײיא .נ ,תּותיִמְצ

 .טייקכעלצנעג

 ;ךעלצנעג ,תֹותיִמְצִל --
 .קידנעטש ףיוא

 ; טייקידנעטש

 ;קיביײא ףיוא

 -סגנוֿפַײר ןיא לדיימ ;גַײֿפ עֿפַײר .ז ,לֵמָצ

 .(.גרעביא) רעטלע

 טימ :ןרעיוא עטרימרָאֿפעד טימ .ת ,םָמָצ
 .ןרעיוא עטשטעווקעצ

 -ידרעיואנָא ;רעקידרעיואניילק .ת,ַעַמִצ

 .רעק

 ;גנורענימרַאֿפ ; גנוצנערגַאב .ז ,םּוצִמָצ

 -מורשנַײא :גנוריצודער : גנורָאּפשנַײא
 .טײקמַאזרָאּפש : גנופ

 -עגסיוא ;םַאזרָאּפש .פ"הת ,םֹּוצִמִצִּב --
 .גרַאק :טקנוּפ :טנכער

 -נַײא :ןטסעמסיוא ךעלטקניּפ .ייפ ,םֵצֵמַצ
 -רַאֿפ ;ןריצודער : ןצנערגַאב ;ןרָאּפש

 ןצריקרַאֿפ :ןרענימרַאֿפ :ןרעקינייוו

 .יונעג ןַײז :ןקעדרַאֿפ :(לָאצ-ךורב)

 -עוו ןטסָאמעגסױא ךעלטקניּפ ,םֹוצָמָצ --
 טרענעלקרַאֿפ :ןרעװ טריצודער :ןר
 .ןרעוו טרענימרַאֿפ :ןרעוו

 ןצנערגַאב :ןרעװ טריצודער ,םֵצָמַטָצִה --

 .ךיז ןענעגונעגַאב : ךיז

 ןענעקירטסױא .ע"פ ,(קַמָצִי ,קַמָצ) קֹמְצ
 .ןרעוװ טרַאװקעגנַײא :ןּפמורשנַײא ךיז

 -נַײא :ןרעװ טנקורטעגסיוא ,קֵֹמָצִה --

 .ןרעוו טרַאװקעגנַײא ;ןרעװ ןּפמורשעג

 .ןּפמורשנַײא : ןענעקירטסיוא ,קֵּמַצ --

 -עגנַײא ;ןרעװ טרַאװקעגסױא ,קֹוּמִצ --
 .ןרעוו ןּפמורש

 -ירטסיוא :ךיז ןּפמורשנַײא קֵּמַטְצִה =

 .ןרעו טרַאװקעגנַײא :ךיז ןענעק

 .טכורֿפ עטנקורטעגנַײא .ז ,קָמָצ



 יי . ; ;; ; .., ,ןטשוו =

 ,רָאה-לָאװ ;לָאװ .ז ,רָמָצ

 .עטַאװ :לָאװמיױב ;ןָאטָאק .ז ,ןָּפָג רָמָצ --

 .רעמעק-לָאװ : רעלדנעהלָאװ .ז ,רָּמַצ

 :רעקילָאװ .ת ,יִרָמִצ
 ,רעטצַארק

 -עג :רעקיװרַאב

 .(סקיוועג) ּפָארטָאילעה .ז ןוּיְרְמִצ

 סעקרַאיצ ; רעטיצ ; רעדיוש .נ ,תֶרֹומְרַמְצ
 ,בַײל ןרעביא

 ץנַאלֿפ-ולעֿפ רעקילָאװ .נ ,תיִנָרָמַצ
 .(ןָאלַאנגַאֿפ)

 ,רעטיצ ,רעדיוש ןֿפורסױרַא .י"פ ,רֵרְמַצ

 .בַײל ןרעביא סעקרַאיצ

 לַאֿפנָא-רעדיוש ןעמיקַאב ,רָרֶמַעָצִה --
 ,(א"א קערש ,רעביֿפ ןוֿפ)

 ג ,תֶרָּמַצ
 ,ןציּפש

 -טֿפַאשלעזעג ןיורק-םיוב
 .(.גרעביא) "רעטצנעֿפ עכיוה,

 :ןדַײנשרעטנוא .י'פ ,(תֹמָצִי ,תַמָצ) תֹמָצ

 -נַײא ןקינַײּפרַאֿפ :ןקינַײּפ ;ןקירדרעד

 יע"פ .ןֿפױקרַאֿפ ; ןקינײארַאֿפ ;ןּפמורש

 .ןרעוו ןּפמורשעגנַײא

 -עצ :ןרעװ ןטינשעגרעטנוא ,תַמָּצִה --

 -נַײא ;ןרעװ ןברָאדרַאֿפ :ןרעוװ טרעטש

 ;ןרעוװ טקינײארַאֿפ :ןרעװ ןּפמורשעג

 .ךיז ןקידנע :ןרעװ ןטֿפָאהַאב

 -רעטנוא ;ןרעטַאמ ;ןקינַײּפ ,תָּמַצ
 -נַײא :ןגיײלנַײא :ןעגנערדרַאֿפ :ןקירד
 -נָאק :ןעלקעּפנַײא :ןרינירַאמ ;ןרעַײז
 -ּפָא :ןעלמַאזנַײא :(זַײּפש) ןריוורעס

 .ןטכעלֿפרַאֿפ : ןרָאּפש

 טדנעלרַאֿפ ; ןרעוו טעטכינרַאֿפ ,תֹוּמִצ
 ןדנוברַאֿפ :ןרעװ ןטֿפָאהַאב :ןרעװ
 ;ןַײז טריצודער :ןרעוו טײלגַאב :ןרעװ
 טריוװרעסנָאק :ןרעװ טרענעלקרַאֿפ
 -עגנַײא :ןרעװ טרעַײזעגנַײא ;ןרעװ
 .ןרעװ טגייל
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 -רַאֿפ : ןטכינרַאֿפ ; ןדַײנשרַאֿפ ,תַמָּצַה --

 ;קידנעטש ףױא ןֿפױקרַאֿפ ;ןדנעל
 .ךעלצנעג ןטכענקרַאֿפ

 טעטכינרַאֿפ : ןרעוו ןטינשרַאֿפ ,תַמָצִה --
 .ןרעוו טדנעלרַאֿפ ;ןרעװ

 (םיִתָמְצ ר) .ז ,תָמֹצ
 .טקנוּפ

 -סגנודניברַאֿפ

 .ּפונק-געו :געווציירק ,םיִכְָּד תָמֹצ --

 .ּפונק"ןַאב ,תֹובָּכַו תָמֹצ --

 ז ,ןֶצ

 ,ברָאק :שיוק .ז ,אָּנַצ

 ַא טימ ןַאמ :טידורע ,יִרָּפס יִלָמ אָּנַצ --
 ,(םירֿפס טימ לוֿפ שיוק) ןסיוו ךס

 -טלַאק :טלעק ,(םיִּנָצ ,תֹוּנָצ 'ר) .נ ,הָּנִצ
 -ץוש :טנַאװ-ץוש :דליש-ץוש :טייק
 .עֿפול-רעװלָאװער ןוֿפ רער

 ,סקיוועג קיכעטש ;ןרָאד .

 .טלעק (עקיזָאלב) עקיסע ,םיִחַּפ םיִּנָצ --

 .יֿפנײלק :ףָאש .ז ,הָנֹצ

 .עקשיש :;ענסָאס .ז ,רֶבֹונָצ

 -רַאװקעגנַײא :רעטנקורטעגסיוא .ת ,םֹונָצ

 .רערעגָאמ ;רעט

 ,גנוליקּפָא ;טייקליק .ז ,ןֹונָצ

 -נעהּפָא :רעטליקעגוצ ;רעטלַאק .ת ,ןֹונָצ
 .(.גרעביא) רעקיט

 .ךעטער .ז ,ןונָצ

 .עקסידַאר :לכעטער .נ,תיִנֹונֶצ

 ;רעשילַארָאמ :רענעדיײשַאב ת יַעֹונָצ

 ;רענעטלַאהעגקירוצ ;רענעגיוצרעדטוג

 .רעטערקסיד

 -לַאהעגקירוצ :רענעדײשַאב .ת ,ןֶתֵעּונְצ
 -ײשַאב ןבירטעגרעביא :וונע ;רענעט
 .רענעד
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 -ײשַאב ענעבירטעגרעביא .נ ,תּונָתֲעּונְצ

 ,טייקנד

 ,ףּונָצ
 .רלט

 -ץילוטעגנַײא ;רעטלקיװעגמורַא .ת

 ;הסיֿפּת ;עמרוט : ענוק ;רעצרַאק .ז ,קֹוּגִצ
 ,לטניב

 -ניר :עניר :רער ,(תורֹוּנָצ 'ר) .ז ,רֹּנָצ
 -נוא :ץירּפשסױא :םָארטש ;קָאטש

 .רעכעב- ןעמולב ןוֿפ לייטרעט

 ;טָארד :לדָאנ-קירטש ;לזיּפש .נ ,הָרֹוּנַצ
 .ץירּפש :םָארטש ;ןזַײארַאש

 :רעקימרָאֿפרער .ת ,יִרֹוּנִצ

 .-קָאטשניר :רעקיקָאטש

 -ןידי ;יראה

 ,קינַאטָאב ןיא) עקיטרַארער .ת ,םיִּיַרֹוּנַצ
 .(ןעמולב

 ;לדָאנ-קירטש ;לזיּפש :לרער .נ,תיִרֹזּנִצ

 ,טָארד

 -ּפָארַא ;ןלַאֿפ .ע'פ ,(חַנְצִי ,חַנָצ) ַחֹנָצ
 ןזָאלּפָארַא ;ךיז ןשטילגּפָארַא ;ןלַאֿפ
 .(םרישלַאֿפ) טושַארַאּפ ַא ןוֿפ ךיז

 ןוֿפ ןזָאלּפָארַא : ןֿפרַאװּפָארַא ,ַחֵנָּצַה --
 .(םרישלַאֿפ) טושַארַאּפ ַא

 -ַאּפ ַא טימ ןרעוו טזָאלעגּפָארַא ,ַחֵנָצִה --
 .(םרישלַאֿפ) טושַאר

 ,טסיטושַארַאּפ .ז ,ןֶּחֶנַצ

 ,םזיטושַארַאּפ .ג,תּונָּחְנַצ

 -נַײא :גנולַאֿפּפָארַא ; גנולַאֿפ .נ ,הָחיֵנְצ
 ַא ןוֿפ) גנודנַאל :גנולַאֿפמוא ;גנולַאֿפ
 ,(טושַארַאּפ

 .ערַאכוס ,(םיִמיִנָצ 'ר) .ז ,םיִנָצ

 .ץיּפש :ךָאטש :עקלכעטש ;ןרָאד .ז ,ןיִנָצ

 .נ ,תּוניִנְצ
 .טײקטכַאמ

 -עג-ךימָאל :טײקיטנעהּפָא

 א תטתעמל - 4 2 לע 2 שי רב - תּונְתַעּונְצ

 -לַאהעגקירוצ :טײקנדײשַאב .נ ,תֹועיֵנְצ
 .טײקשילַארָאמ :טייקנט

 .ןַאברוט .ז ףיִנָצ

 .גנושזריה ;גנוליהמורַאיּפָאק .ז ,הָפיֵנָצ
 .(דרעֿפ ַא ןוֿפ)

 .ןעלזיּפש טימ גנוקירטש .נ ,הָריִנְצ

 .(.דעמ) ערגַאדָאּפ .נ ,תיִנָצ

 רעגָאמ :ןרעװ רַאד .ע"'פ ,םֵנָּצַה (םֹנָצ)
 טעװעטרַאהרַאֿפ :ןרעװ טרַאה :ןרעוו
 .ןרעוו

 .ןייטש רעטרַאה :זלעֿפ .נ ,הָמָנָצ

 -עגסיוא ;טײקטרַאװקעגנַײא .ז ,ןֹומָּנִצ

 .טייקטנקורט

 -רעגָאמעגּפָא :רעכעלרעגָאמ .ת ,םֶנְמַנְצ

 ,רעט

 ליק ;ךיז ןליקּפָא .ע"פ ,(ןצִי ,ןֵנָצ) ןֹנֶצ
 .ןַײז

 טלַאק ;ןכַאמ ליק ;ןליקּפָא :ןליק ,ןֵּנַצ --
 .ןכַאמ

 :ןרעװ טליקעגּפָא ,ןֹוּנָ --
 .ןרעװ טליקעגוצ ;ןַײז

 טליקעגּפָא

 -עגּפָא :ךיז ןליקּפָא :ןליקּפָא ,ןֵצָה --
 .ןרעװ טליק

 .ןרעוװ טליקעגּפָא ,ןֵצּוה --

 .ןליקּפָא ,ןֵנָצַה --

 .ךיז ןליקוצ :ךיז ןליקּפָא ,ןֵּנַשצִה --

 .טלעק .ז ,ןָנָצ

 .רעכַאמ-ןרער :רעַיצ-ןרער .ז ,רָּנַצ

 -ַאב : ןטלַאהַאבסיוא :ןטלַאהַאב .י'פ ,ַעָנַצ
 .ןכַאמ ןדייש

 -רַאֿפ ;ןטלַאהַאבסיוא ;ןטלַאהַאב ,ַעֵנָּצַה --
 .טערקסיד ןעלדנַאה : ןקעטש



 ןעֶצ - ַעַּגַצ

 .טערקסיד ךיז ןריֿפֿפױא ,תֶכָל ַעֵנְצַה --

 -רַאֿפ :ןרעװ ןטלַאהַאבסױא ,ַעֵנָצִה --

 .ןרעװ טקעטש

 ןגרָאברַאֿפ : ךיז ןטלַאהַאבסיוא יַעַּגַטְצִה --

 -עדײשַאב ַא ןוֿפ לעטשנָא ןכַאמ :ךיז

 ,םענ

 -ַאב :טייקידתווינַע :טײקנדײשַאב .ז ;עַנָצ

 ,שינעמוקסיוא ןדייש

 :טייקטערקסיד ;שינעטלעהַאב .נ ,ּהָעָנְצ

 .טײקלוֿפשינמיײהעג

 -ַאב ןיא :טערקסיד .פ"הת ,הָעָנָצְּב --

 -עג ןיא ;לוֿפשינמיײהעג :שינעטלעה
 .טײקלוֿפשינמיײה

 ; ןעלקיװמורַא ,י"פ ,(ףנֶצִי ,ףנָצ) ףֹנָצ

 .ןעשזריה .ע"פ .ןרעגלַאװ ;ןעשטַאק

 ןעשטַאק :ןַײז טלקיװעגמורַא ,ףִנָּצִה --
 .ךיז ןרעגלַאװ :;ךיז

 .ןעלקיװמורַא ,ףֵנָצַה --

 .ןרעװ טלקיװעגמורַא ,ףַנָּצִה -

 -רוקנַײא :ךיז ןעלקיװמורַא ,ףֵּנַטְצִה --
 .ךיז ןּפמורשנַײא :ךיז ןעשט

 .(דרעֿפ ַא ןוֿפ) גנושזריה .נ ,הֵפָנָצ .ז ,ףָנָצ

 ;גנולקיװמורַא .נ ,הָפָנָצ
 .גנורעגלַאוו

 ;שינעשטַאק

 .קיָאלס :לשעלֿפ :לגירק :גורק .נ ,תָנָצָנָצ

 .נ ,תֶרָנַצ
 ,םעטסיס

 -ןרער :עיצַאלַאטסניא-ןרער

 :ןקירטש .י'פ ,(רֹנֶצִי ,רֵנָצ) רֹנָצ
 .ןעל

 .לרער .ז ,רָּתָנַצ

 .ןרישרַאמ .ע"פ ,(דַעֶצִי ,דַעָצ) דֹעֶצ

 ןגעװַאב ;שרַאמ טימ ןריֿפנָא ,דַעָּצַה --

 .ןריֿפ :סױארָאֿפ

 -זיּפש
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 :שרַאמ ןיא ןרעװ טריֿפעגנָא ,דַעָצִה --
 .סױארָאֿפ ןרעװ טגעװַאב

 .זַײרּפש :גנַאג :טירט .ז,דַעַצ

 יב טירט :טירט ךָאנ טירט ,דַעַצ רַעַצ --

 ,טירט

 .ןזַײרּפש עטסעֿפ ,ןֹוא יֵדֹעַצ --

 .טירט-ןזיר טימ ,קָנֲע יִדֲעַצְּב --

 ,קידנכירק ,בָצ יִדֲעַצְּב --

 .טירט ןעמַאזגנַאלרַאֿפ ,דַעַצ רֵצֵה --

 .טירט ןרעלענשרַאֿפ ,רַעַצ בַחְרַה --

 ןוא טירש ףיוא ,לַעַׁשְו דַעַצ לֵּכ לַע א

 .טירט

 :שרַאמ ;גנורישרַאמ ;גנואייג .נ ,הָדֵעְצ

 .גניר-סוֿפ ;:טירט רענעטסָאמעג

 ןּפעלשמורַא .ע'פ ,(הָעָצְי ,הֵעָצ) הֹעָצ
 .ןײגמורַא :ןעלדנַאװמורַא :ךיז

 .ןרעגלַאװמורַא : ןּפעלשמורַא ,הָעָצ --

 .(גנַאג םוצ קיזומ) שרַאמ .נ ,הָדּועְצ

 -קעדרַאֿפ :רעטרינָאלעװרַאֿפ .ת ,ףּועָּצ
 .רעטקעדרַאֿפ-םינּפ ;רעט

 -ַײרּפש ;גנואייג :;גנורישרַאמ .נ ,הָדיֵעְצ

 .גנוז

 -עדרַאֿפ-םינּפ ;ןָאלעװ :לַאּוװ .ז ,ףיִעָצ

 .לַאש :גנוק

 -עגנוי :רעכעלטנגוי ;רעגנוי .ת ,ריִעָצ
 ,תרשמ :רער

 .ערעגנוי :עכעלטנגוי :עגנוי .ת ,הָריִעָצ

 ,טייקכעלטנגוי .נ

 .לגנִיי :רעצָאר .ז ,ןֹוריִעְצ

 .טייקכעלטנגוי :טנגוי .נ ,תֹוריִעְצ

 -מורַא ;ןרעדנַאװ .ע"פ ,(ןעֶצִי ,ןעֶצ) ןעֶצ
 .ךיז ןּפעלש
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 .רענַײגיצ .ז ,יִנֲעֹצ

 ַא טימ םינּפ סָאד ןקעדרַאֿפ .י'פ ;ףֵעָצ

 .ןָאלעװ רעדָא לַאּוװ

 טימ םינּפ סָאד ןרעװ טקעדרַאֿפ ,ףֹועֹצ --
 .ןָאלעװ רעדָא לַאוװ ַא

 לַאוװ טימ םינּפ סָאד ןקעדרַאֿפ ,ףֵעָצַה --

 .ןָאלעװ רעדָא

 םינּפ סָאד ןרעװ טקעדרַאֿפ ,ףעָצִה --

 .ןָאלעװ רעדָא לַאוװ ַא טימ

 טימ םינּפ סָאד ךיז ןקעדרַאֿפ ,ףֵעַּטָצִה --

 ,ןָאלעװ רעדָא לַאוװ ַא

 .יירעצינש :לכליּפש ;גַײצליּפש .ז ,ַעֹוצעַצ

 .ןעלצָארטססױא : ןצוּפסױא .י"פ יַעֵצַעַצ

 -עגסיוא :ןַײז טצוּפעגסױא יַעֹוצֲעִצ -

 .ןַײז טלצָארטס

 -צָארטססױא :ךיז ןצוּפסױא ,ַעַצֲעַטצִה -
 .ךיז ןעל

 -רַאלַא :ןעַײרש .ע"פ ,(קַעְצִי ,קֵעָצ) קֹעָצ
 :ןגָאלק : ןעשטיר :ןעװעדלַאװעג ;ןרימ
 .ךיז ןגָאלקרַאֿפ

 ןֿפרעג :ןרעװו טרימרַאלַא ,קעָּצִה --

 .ןרעװ טרעדָאֿפעגֿפױא :ןרעוו

 .ןגָאלק :ןעשטיר :ןֿפור :ןעַײרש ,קַעַצ --

 .ןֿפורנעמַאזוצ ;ןרימרַאלַא ,קֵעָצַה --

 .ךיז ןעַײרשעצ יקַעַטְצִה =

 .יירעשטיר :םרַאלַא ;יירשעג .נ,הָקָעָצ

 סָאד טקיטכערַאב זיא יצ ?ּהָתָקֲעַצָּכַה --
 !הנעט יד ,יירשעג

 .ףור :םרַאלַא :יירשעג .ז ,קַעַצ

 .רעשטיר :רעַײרש .ז ,ןָקֲעַצ

 ;טייקידלמוט :טײקשירעַײרש .נ ,תּונָקַעַצ
 .טײקדנלַאֿפֿפױא ;טיײקשירעּפורסױרַא

 ;רעקידלמוט :רעשירעַײרש .ת ,יָנָקֲעַצ
 ,רעקידנלַאֿפֿפױא :;רעקידנֿפורסױרַא

 הָפֶצ - יִנֲעֹצ

 -נָא טשינ ןַײז .ע"פ ,(רַעָצִי ,רֵעָצ) רעֶצ
 .קינייװ ןוא ןיילק ןַײז :קידוװעעז

 ;ןגערֿפױא : ןַײז רעַצמ : ןרעגרע ,רֶעַצ --
 .ןעמעלק

 טגערעגֿפױא : ןרעוו טרעגרעעג ,רֹועֹצ --
 .ןרעוו טמעלקעג :ןרעוו

 :ןרענעלקרַאֿפ : ןרענימרַאֿפ ,רַעָּצַה --

 .ןרעוו רעגנַיי ;ןרעגנַיירַאֿפ

 .ןרעו טרענימרַאֿפ ,רֵעָצֶה --

 -ַײּפ :ןרעױדַאב :ךיז ןרעגרע ,רֵעַטָצִה --

 .ךיז ןקינ

 -רעטיב !גנורעגרע :שינרעגרע .ז ,רעַצ

 ןַײּפ :ןדַײל :קיטייװ ;גנורעטיב ;שינ

 .ןרעױדַאב םוצ ,יִרֲעַצְל --

 :ןַײּפ :שינרעטיב :גנורעגרע .ז ,אָרעַצ

 .עצַארּפ

 ,ףּוצ עז .ןעמּוװשעג .ע'פ ;ףֶצ

 -עמ רעדָא לסעֿפ קידייל) רעסילֿפ .ז;ףֶצ
 ,(רעסַאװ ןֿפױא לױק-לַאט

 -עקירטסיוא .י"ועפ ,(דֹּפֶצִי ,דָפָצ) דֹפֶצ
 -ירטסיוא : ךיז ןּפמורשנַײא :ךיז ןענ
 ,ןּפמורשנַײא ; ןענעק

 -נַארק) סונַאטעט .נ ,תֶדָּפַצ .ז ,ןֹודַּפְצ

 ,(ןּפמַארק-לוקסומ ,טייק

 ,(טײקנַארק)} ַאגניצ :טוברָאקש .נ ,הָניִּדְּפַצ

 ;ןריװרעסבָא .י"ועפ ,(הֶּפְצִי ,הָּפָצ) הֹּפָצ
 -סױארַאֿפ :ןרעיול :ןכַאװ ; ןקוקסיוא
 -רעביא :ןעיצרַאֿפ :ןטרַאװרעד :ןעעז
 .ןקעדרַאֿפ : ןעיצ

 ;ןקוקסיוא ,הֵּפַצ --
 .ןעיצרעביא

 :ןקעדַאב :ןֿפָאה

 טרַאװרעד ;ןרעװ טקוקעגסיוא ,הֵּפָצ --
 .ןרעו ןגיוצעגרעביא ; ןרעוו

 .גנומיוושרַאֿפ ;גנוצײלֿפרַאֿפ .נ ,הָפָצ



 יי 2 4 "וו -הצ

 :לכיצ :יצרעביא :גנוקעדרַאֿפ .1 ,הָּפִצ
 ,ךיצ

 .רענעּפמורשעגנַײא :רענעקורט .ת ,דֹופָצ

 .רעטכירעג :רענעעזעגסױארָאֿפ .ת ,יּופָצ

 -רעביא ;גנואיצרעביא ;גוצרעביא .ת ,יוּפָצ
 -רעביוא ןַא טימ) גנואיצַאב : גנוקעד
 .(טכיש רעטש

 .טניוו-ןוֿפצ ;ןוֿפצ ;דרָאנ .ז ,ןֹופָצ

 !רענעטלַאהַאב ;רעטקעטשרַאֿפ .ת ,ןֹופָצ

 .רענעגרָאברַאֿפ

 ;ןטײקלוֿפשינמיײהעג : תודוס ,תֹונּופָצ --
 .ןטײקנגרָאברַאֿפ

 .רעקידנוֿפצ .ת ,יָנֹופֶצ

 .קידחרזמ-ןוֿפצ ,תיִחָרְזִמ" תיִנֹוּפָצ --

 .קידֿברעמ-ןוֿפצ ,תיִבָרֲעַמ-תיִנֹוּפְצ --

 .טכיל ערַאלָאּפ ,יָנֹופְּצַה רַהֹּזַה -- --

 .ןרעטש-רַאלָאּפ ,יָנֹוַפְּצַה בֶכֹוּכַה --

 .לָאּפ-דרָאנ ,יָנֹופְּצַה בֶטֹוּקַה --

 -רעביא :רעטגנערדעג :רעגנע .ת ,ףֹוֿפָצ
 .רעטּפָאטשעגנָא : רעטקַאּפעג : רעטלוֿפ

 .גנַארדנעמַאזוצ :גנוּפָאטשנָא .ז ,ףֹוּפִצ

 ;לגױֿפ ,(םיִרֵּפַצ 'ר) .נ ,רֹּפִצ ,רופָצ
 .(.גרעביא) לזעלב-רעסַאװ

 ' טקנוּפ
 רערַאבליֿפ

 .עלעבלעווש :עלעגיײֿפ .נ ,הָרֹוּפָצ

 ,ןָרֹּפִצ עז .לגָאנ .נ ,ןֶרֹוּפִצ

 ,תֶרֹּכִצ עז .עלעגײֿפ .נ ,תֶרֹוּפַצ

 ,(לֿפירג ןוֿפ) זלעפ- ןטכיש .נ ,הָחָפַצ

 ,לוָאט-לֿפירג ,הָחָפִצ ַחּול --

 ,לצעלּפ :גורק עכַאלֿפ :עצינוד .נ ,תַחַּפַ
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 .רעקידנרעוו ןקורט ןוא טרַאה .ת ,דיָפָצ

 -סיוא ;גנונֿפָאה ;גנוטרַאװרעד .נ ,הָּיַּפָצ

 .לכיצ :ךיצ ;קוק

 .קוקסיוא :עיצַאװרעסבָא .נ ,הָּיִפְצ

 .לדורטש ;ןכוק :לצעלּפ .נ ,תיִחיִּפַצ

 ;לכַאמ טנכייצעגסיוא ,ׁשֶבָּדִּב תיֵחיִּפַצ --
 .לכַאמ-ןדע-ןג

 :טסימ (םיִעיִפְצ 'ר) .ז ,ַעיִפָצ
 .עצעבָאב

 ;קערד

 -לעווש ;סלציּפ :דניק ןיילק .נ ,הָעיֵפָצ
 .עלעב

 -עג :גנַארדעג :טֿפַאשגנע .נ ,תּופיִפְצ

 .(.זיֿפ) טייקטכיד

 .ּפַאצ : קָאב .ז ,ריֵפָצ

 -ַא-ענעריס :לַאנגיס :ףַײֿפ .נ ,הֶריִפְצ
 :טכעלֿפעג ;םעדַאיד :ץנַארק ;םרַאל
 .ןגרָאמירֿפ :טַײצ עטמיטשַאב :ליונק

 -ץיצַאװרעסבָא :קעד :ךעטשיט .נ ,תיִפָצ

 .םערוט

 -רַאֿפ : ןטלַאהַאב .י"פ ,(ןֹּפֶצִי ,ןֵפָצ) ןֹפֶצ
 -עױל ַא ןכַאמ :ןקעטשרַאֿפ :ןגרָאב
 .ןרעיול ;גנור

 :ןרעװ ןטלַאהַאב ,ןֵפָּצֶה --
 ןַײז טקעטשרַאֿפ ;ןרעװ

 ןגרָאברַאֿפ

 -רַאֿפ ;ןגרָאברַאֿפ ;ןטלַאהַאב ,ןֵּפָצַה --
 .ןוֿפצ ףיוא ךיז ןדנעוו :ןקעטש

 ןגרָאברַאֿפ :ןרעװ ןטלַאהַאּב ,ןֵּפְצִה --
 .ןרעו

 ,דָאק :טֿפירש עמייהעג ;רעֿפיש .ז ,ןֶפֹצ

 -יוו) י"א ןיא גנַאלש-ןקסיליזַאב .ז ,עַּפָצ
 .(ַארעּפ

 ,(ַאדירעּפיװ) גנַאלש-טכַאנ .ז ,יָנֹועְּפִצ
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 - -וצ ;ןכַאמ גנע :ןקירד ,י'פ ,(ףַּפָצ) ףֹּפָצ

 -ַא ןיא זיולב ןַארַאֿפ) ןשטעװקנעמַאז

 ,(ףּופָצ םרָאֿפ רעוויטקעיד

 -נעמַאזוצ ;ךיז ןּפוטשנעמַאזוצ ,ףֵּפָּצִה --

 .ךיז ןעגנערד

 -עװקנעמַאזוצ ;ןּפוטשנעמַאזוצ ,ףֵּפַצ --

 .ןשט

 -ַאזוצ ;ןרעװ טּפוטשעגנעמַאזוצ ,ףֹוּפָצ --
 .ןרעוו טשטעווקעגנעמ

 -עווקנעמַאזוצ ;ןקירדנעמַאזוצ ,ףֵפֹוצ --

 .ןשט

 םרוג ;טֿפַאשגנע ןַײז םרוג ,ףֵּפְצַה --

 ,גנַארדעג ןַײז

 -נעמַאװצ :ךיז ןּפוטשנָא ,ףֵפֹוטְצִה --

 .ךיז ןעגנערדנעמַאזוצ ;ךיז ןּפוטש

 .גנַארדעג : טֿפַאשגנע .ז ,ףָתָצ

 .רעשטיווצ ;ףַײֿפ .ז ,ףּוצָּפָצ

 יווצ ;ןֿפַײֿפסױא ;ןֿפַײֿפ .ע"פ ,ףֵצְּפַצ
 -כרוד :ךיז ןּפוטש :ןעלירט :ןרעשט

 ,ךיז ןּפוטש

 -עג :ףַײֿפ ַא ןרעוו טרעהעג ;ףֹוצָּפָצ --

 .רעשטיווצ ַא ןרעוו טרעה

 -ַאזוצ :ךיז ןּפוטשנעמַאזוצ ,ףֵצָפַטְּצִה --

 יּפָא :ךיז ןרעטַײל :ךיז ןשטעווקנעמ

 .ךיז ןקינייר

 .(םיוב ,סולוּפָאּפ) לָאּפָאט .נ ,הָפָצִּפַצ

 .לֿפַײֿפ .נ ,ּהָּפַצְּפַצ

 ,לטַײה-ךיוב :םַאלב-ךיוב .ז ,קָפָצ

 -עּפ) ּפַאלב-ךיוב ןוֿפ גנודניצנָא .נ ,תֶקָּפַצ
 .(סיטינָאטיר

 ןֿפַײֿפ :ןֿפַײֿפ .ע"פ ,(רֹּפֶצִי ,רֵפָצ) רֹפֶצ

 ;ענעריס-םרַאלַא ןיא ןזָאלב ; ןרָאה ןיא

 ףֶֹצ ןּוקָצ -

 ןעניגַאב ךיז ןרעדעֿפ :ןרעטיימורט

 :ענעריס-םרַאלַא ןיא ןזָאלב ,רֵּפְצַּת --

 ,ןֿפַײֿפ

 .ןגרָאמירֿפ : ןעניגַאב .ז ,רֵפָצ ,רָפָצ

 .רעטכיצ-לגייֿפ .ז ,רֵּפַצ

 .ןגרָאמירֿפ :ןעניגַאב .ז ,אָרְפַצ

 ! ןגרָאמטוג !אָבָט אָרִּפַצ --

 .שָארֿפ .נ יַעַּדְרַפְצ

 .ןשקפ :רעטרַאּפשעגנַײא .ת ,יָנֹורְּפֶצ

 .טכיצ-לגױֿפ .נ ,תּורָּפַצ

 -ןגרָאמ :לטניװנגרָאמ ;ריֿפעז .ז ,ריִרָּפַצ

 .דש

 ,(םיִנְרֶּפִצ ,םִיַנְרֶּפִצ 'ר) .נ ,ןֶרֹּפִצ (א)
 ;לֿפירג :ענעּפ :ןעפ-לָאטש :;לגָאנ

 רעטשרעטנוא ;ןזַײא-בָארג ;רעצירק

 .לטעלב-ןעמולב ןוֿפ לייט

 -יד) עלעגענ ,(םיִנְרָּפִצ 'ר) .ז ,ןֶרֹּפִצ (ב)
 .(םולב ,סוטנַא

 -נעלַאק) עלעגעננצַאק .ז ,לּותְחֶהיִנְרֹּפִצ
 ,(םולב ,רַאלוד

 .(םולב ,ענעליס) עלעגענניילק .נ ,תיֵנְרֹּפִצ

 .עלעגיײֿפ .ג,תֶרֹּפֶצ

 -עבַאב :גנילרעטעמש .נ ,םיִמָרָּכ-תֶרֹּפִצ

 ןיא טנָאמרעד) קירעשייה טרַא ;על

 ,(דומלַּת

 .לגױֿפ-ירבילָאק .נ ,הָּתְרּפִצ

 .עקלַאג-ןקעטש :ּפָאק-ןלַײז .נ ,תֶפָצ

 .עֿפָאס :עטעטָאק .נ ,הָּתְּפִצ

 :סוגסױא-הליֿפּת ,ׁשֵחַל-ּוקְצ .ז ,ןֹּוקָצ

 ,הליֿפּת עטצרַאוַאב



 ףויחִצ .הץירצ

 יז .רעלָאמש :רעגנע .ת,רֵצ

 .זלעֿפ :סורדרַאֿפ ;אנוׂש

 ;דנַײֿפ

 רעטצגערגַאב ,ַחֹמ רַצ ,םיִקָפֲא רַצ -

 .שטנעמ

 .רעױדַאב ךיא ;ןרעױדַאב םוצ ,יִל רַצ --

 .רעקיצַײג :רענעסיברַאּפ ,ןִיַע"רַצ --

 .טיונ ןַײמ ןיא ,יָל רַצַּב -

 .גנולֿפײװצרַאֿפ ןַײמ ןיא ,יִחּור רַצַּב --

 .ןײטשרעַײֿפ :טנילֿפ .ז ,רֹצ

 .עכָאּפע- ןייטש ,רֹצַה-תַּפּוקְּת -

 -ַאב :ןעִירבּפָא .י"פ ,(בֹרֶצִי ,בֵרָצ) בֹרְצ

 טימ) ןענערבסיוא :ןעגנעזּפָא :ןעִירב

 -ערב ןַײז םרוג :(לַאטעמ ןיא רעיוז

 .(ץרַאה ןֿפױא) גנונ

 ןעִירבּפָא :טירבעגּפָא ןַײז ,בָרֶצִה --

 -עגסיוא ןַײז :טגנעזעגּפָא ןַײז :ךיז

 .טנערב

 ,ךיז ןעִירבּפָא ,בֶרֶטֶּצִה --

 .ילג ;דנַארב .ז ,בֶרֶצ

 רעטעלב-סורטיצ ןוֿפ גנורַאדּפָא .ז ,ןֹובָרַצ
 ,(טיײקנַארק)

 | -ּפָא :(ץרַאה ןֿפױא) גנונערב .נ ,תָבָרֶצ
 ,גנודניצנָא-טיוה ; גנואירב

 -ירעזייה ןַײז םרוג .י'פ ,דֵרְצַה (דֹרֶצ)

 .ןכַאמ קירעזייה :טיײק

 .ןרעו קירעזייה ,דֵרָטְצִה --

 -ןיֿפ רעלעטימ ,הָדָרְצ עַּבְצִא .נ ,הֶדֵרְצ
 .רעג

 ,רעכעלקירעזייה .ת ,דֵרָדַרָצ

 ,טייקירעזייה .ג ,תֶדָרָצ
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 .טכוזלעג .נ ,הָּדְרַצ

 :שינעקישָא :שינעמעלק :קילגמוא .נ ,הָרָצ

 ןירענגעק ,עקלַאוװיר :טױנ :קיטייװ

 ןיא רעטייוצ רעד ןגעק ױרֿפ ןייא)

 .(עימַאגילָאּפ

 :שינעמעלק סיורג .נ ,הָרּורָצ הֶרֶצ --

 .הרצ עטנערבעג ;קילגמוא סיורג

 רעטנערברַאֿפ :רעטירבעגּפָא .ת ,בּורָצ

 .(ןוז רעד ןוֿפ)

 .רעקירעזייה .ת ,דֹורָצ

 -(א) הריֵצ ַא טימ) רעט'הריִצעג .ת ,יֹורֲצ

 .שינעפרעדַאב .ז ,ְךּורָצ

 :רעטמעלקעצ ;רענעגָאלשעג .ת ,םּורָצ

 ,רעקידנצלירג

 .רעקיצערק .ת ,ַעּורָצ

 :רעטקינײרעגּפָא :רעטרעטַײלעג .ת ,ףּורָצ

 ,רעטריניֿפַאר

 .רעליוווי דימשדלָאג .ז ,ףוֹרָצ

 ;גנודניבפיונוצ ;גנודניברַאֿפ .ז ,ףורֵצ

 גנולסקעווסיוא ;גנוגײלַײב :גנובעגוצ

 :תועבטמ עסיורג ףיוא טלעגניילק ןוֿפ

 ,גנוקינייר ;גנורעטַײל

 ,טגײלעגַײב ,ףּורָצְּב --

 .(קיטַאמעטַאמ ןיא) גנוריניבמָאק ,םיִפּורַצ

 :רענעדנוברַאֿפ ;רעטקַאּפעגנַײא .ת ,רֹורָצ

 .רענעטיהעגּפָא

 רָאט סָאװ יױרֿפ) הנוגע ,הָרּורָצ הָּׁשִא --

 .(ןטייוצ ַא טימ ןבָאה הנותח טשיִנ

 ,תורצ עטנערבעג ,תורּורָצ ְתֹורָצ --

 :לטניב :לקעּפ ,(תֹורֹורָצ .ר) .ז ,רֹורֵצ
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 :לדנייטש :עירעס :טעקוב

 ,רעטילּפש :לקערב

 -ןייטש

 ןבעל קיבײא רַאֿפ .צַאב ,םיִּיַחַה-רֹורָצ --
 ,טיוט ןכָאנ

 .דנוב-טייקיבייא ,םֶלֹוע-רּורְצ 5

 ,דנוב רעקילַײװטַײצ ,הָעְׂש-רֹורָצ --

 ,שינעגנע :טֿפַאשגנע נ ,תֹורָצ

 .(.גרעביא) טייקטצנערגַאכ ,קָּפֹא תּורָצ --

 .טײקידלּפעקנײלק ,ַחֹמ"תּורַצ --

 .טייקשירעניגרַאֿפ טשינ ,ןיֵע תּורָצ --

 -יווק :ןעשטיר .ע"פ ,(חַרֶצִי ,חַרָצ) ַחֹרָצ

 .תולוק ענעמונַאב טימ ןעַײרש :ןעשט

 ןעַײרש :;ןעשטיווק :ןעשטיר ,ַחֵרָצַה --

 ַא ןֿפרסױרַא :תולוק ענעמונַאב טימ

 ןיא) םערוט םעד ןריכַאש ;יירשעג

 .(ךַאש
 .יירשעג :שטיווק ;שטיר .נ ,הָחָרְצ

 .רעַײרש ;רעשטיװק .ז ,ןֶחְרַצ

 .נ ,תּונָּחְרַצ

 .טייקשיר

 -עשטיווק ;טיײקשירעַײרש

 :רעשירעשטיווק .ת ,יָנָחְרַצ

 .רעש

 -ירעיירש

 .םַאזלַאב .ז ,יִרָצ ,יִרֵצ

 טימ) גנונערבסיוא ;דנַארב .נ ,הָביִרָצ

 ןפיא) גנונערב :(לַאטעמ ףיוא רעיוז

 .(ץרַאה

 .רעטנקורטעגסיוא :רענעקורט .ת ,דיִרָצ

 .טייקירעזייה .נ ,תֹוריִרְצ

 .(ךֲאש ןיא רוגיֿפ) םערוט .ז,ַחיָרָצ

 ְךֹרִצ - רֹורָצ

 .יירשעגסיוא :שטיר :שטיווק .נ ,הָחיִרָצ

 -יטֿפרעדַאב :רעקידנֿפרַאדַאב .ת,ְךיֶרָצ

 .פ"הת .קיטיונ םיא זיא'ס סָאװ :רעק
 .קידנעווטיונ

 .ןַײז ףרַאדס ,תֹויִהָל ְּךיִרָצ --
 ,ןגָאז ףרַאד'מ ,רַמֹול ךיִרָצ -

 .ףרַאד ךיא ,יָנְכיִרְצ --

 -ַאב :עיצַאמוסנָאק ;גנוכיורב .נ ,הָכיִרָצ

 .שינעֿפרעד

 -סיד ;ץלירג ;שטּפַארג :ּפינק .נ ,הָמיִרְצ

 .עינָאמרַאה

 ;לדַײב :קַארַאב .ז ,ףיִרְצ

 .(רוגיֿפ-טרָאּפס)

 .ןולַא .ז ,ףיִרָצ
 -יא ;גנורעטַײל ;גנוקינייר נ ,הָּפיִרְצ

 ,גנוצלעמשרעב

 עדימַאריּפ

 .לדַײב ןיילק :קַארַאב רעניילק .ז ,ןֹופיִרְצ

 .סנַאנָאסיד .ז ,ריִרָצ

 -רַאדַאב :ןֿפרַאד .ע"פ (ְךֹרֶצִי ;ְּךַרֶצ) ְּךֹרְצ

 ;ןכױרברַאֿפ :טעטכילּפרַאֿפ ןַײז :ןֿפ

 .ןרימוסנָאק

 -גּוװצעג ןַײז ;ןֿפרַאדַאב ;ןזומ יְךְרֶּצִה --

 ןַײז קיטיונ :ןעג

 .רעקיטֿפרעדַאבטיונ ,ףרצנ -

 קיטױנ :;קיטֿפרעדַאב ןכַאמ .נ ,ְּךֶרֶצַה

 .ןטכילֿפרַאֿפ ;ןרעדָאֿפ :ןבָאה

 .ןַײז ןעגנּוווצעג ;ןֿפרַאד ;ְּךֵרֶצִה --

 :ןייז טיונעג ;ןבָאה קיטיונ ,ְךֵרָטְּצִה --

 .ןזומ



 רִֹצ - ְךָֹ
 .זומ :שינעֿפרעדַאב .ז ,ְךֶרֹצ

 .שינעֿפרעדַאב ךעלשטנעמ ,םיִכָרצ --

 .ידּכ ,רַאֿפ ,ְךֶרֹצִל --

 .קיטיונמוא :טסיזמוא ,ְךֶרֹצִל אֹלָׁש -

 .קידנגונעג ,ַּכְרֶצ לָּכ -

 .םינינע עכעלטֿפַאשלעזעג ,רּוּבִצייֵכְרָצ --

 עכעלריטַאנ ןקידיילרעד ,ויָכָרָצ הֹׂשָע --

 ,ןשינעֿפרעדַאב

 ,רעכױרברַאֿפ :טנעמוסנָאק .ז ,ןָכְרַצ

 .עיצמוסנָאק .נ ,תֹּונָכְרַצ

 .תוינָכְרַ
 ,-עיצ

 ניהיִנָכְרִ
 .טֿפּעש

 טנעמעלע רעשימעכ ,ןָאקיליס .ז ,ןֶרֹצ
 טמוקַאב םֹרָאֿפ עטריזילַאטסירק ןַײז)

 טימ ץרַאװק ןקינײארַאֿפ ךרוד ךיז

 ,(םויזענגַאמ

 -מוסנָאק :רעקידנכױרברַאֿפ

 -עג-םוסנָאק וויטַארעּפָאָאק

 .רעשינָאקיליס .ת ,יָנָרֹצ

 ּפַאלק ַא :ןגָאלש .י"פ ,(םֹרֶצִי ,םֵרָצ) םֹרָצ

 ;ןצייר :ןעשטּפַארגעצ ;ןדנּוװרַאֿפ ;ןוט

 .ןצלירג :ןכעטש

 זיולב טצונעג) קיצערק ןכַאמ .י'פ ,ַעֹרָצ

 ,(ַעּורָצ -- םרָאֿפ עוויטקעידַא יד

 .קיצערק ןרעװ ,עורֹוצ --

 .קיצערק ןרעוװו ,ַעָרְטְצִה --

 יב והָעְרִצ

 ,(סילַאט

 -נעירָא ַאּפסעװ) ןיב עדליוו

 .(.גרעביא) שינעקישנָא :ץערק .נ ,תַעְרצ

6 

 -ייר ;ןרעטַײל .י"פ ,(ףֹרָצִי ,ףֵרָצ) ףֹרָּצ

 -רעד :ןצלעמשרעביא : ןריניֿפַאר : ןקינ

 .ןווורּפ ; ןרַאֿפ

 :ןרעװ טקיניירעג ,טרעטיולעג ,ףֶרֶצִה --

 טוװרּפעג :ןרעװ ןצלָאמשעגרעביא

 .ןרעוו

 -ַאר :ןקינייר :ןצלעמשרעביא ,ףֵֶרֶצ --

 -ָאקוצ ;ןבעגוצ ;ןקינײארַאֿפ ;ןריניֿפ

 ףיא טלעגניילק ןטַײבסױא :ןריטּפָא

 .תועבטמ עסיורג

 -ַאר :ןרעװ ןצלָאמשעגרעביא ,ףֹורצ --
 -וצ :ןרעװ טקיניירעג :ןרעװ טריניֿפ

 .ןרעװ ןדנוברַאֿפ :ןרעוו טריטּפָאָאק

 -יירעג :ןרעװ טרעטַײלעג ,ףֶרָטָצִה --
 :ןייטשוצ :ךיז ןסילשנָא :ןרעװ טקינ

 .ךיז ןקינײארַאֿפ

 .רָאטַאניבמָאק .ז ,ןָפְרֶצ

 ,גנוריניבמָאק .נ ,תּונָפְרֶצ

 .ךַײרקנַארֿפ .נ ,תְַּרֶצ

 .זױצנַארֿפ :רעשיזױצנַארֿפ .ת ייָתָפְרָצ

 .צ ,תיִתָפְרֶצ

 ,שיזיוצנַארֿפ

 : ךַארּפש עשיזױצנַארֿפ

 לירג :שַאלֿפ :גורק ענעדרע .ז ,רּוצְרַצ

 ,(טקעזניא)

 ,גנולירג .ז ,רֹוצְרִצ

 .לירג .ז ,רֵצָרֶצ

 .ןלירג .ע"פ ,רֵצְרַצ

 י"העפ ,(הבי ,רפ וררצי ורֵרָצ) רֹרָצ
 ַא ןדניברַאֿפ ; ןדניברַאֿפ ;ןקַאּפנַײא
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 .ןרעװ גנע ,רֵצּוה -- | :ןטכַאהרַאֿפ : ןעמעלק : ןקינַײּפ :לקעּפ

 .ןרעװ רעגנע ,רֶרֵטַצִה -- ןַײז :טסגנַא ןבָאה + ךיז ןקיאו יי
 2 .םעלק ןיא

 .שינעקישנָא :קילגמוא ;הרָצ .נ ,הָתָרָצ 4
 5 ןדנוברַאֿפ ;ןרעװ טקַאּפעגנַײא ,רֵרָצִה --

 .עלעבעווש :רעדניצנָא .נ ,הָּתִצ .ןרעוו

 -עהרעטנוא ;גנוכרָאהרעטנוא .נ ,תֹוּתִצ | ןדנוברַאֿפ :ןרעװ טקַאּפעגנַײא ,רורצ --
 .גנור .ןרעוו

 -ַײּפ ;ןקירדֿפונוצ ;ןכַאמ גנע ,רֵצָה --
 ןקירד :טסגנַא ןבָאה :ןעמעלק :;ןקינ
 .ַאיערוטַאס ,ץנַאלֿפ ץקימולב .נ ,הָרָתַצ .ךיז ןקינַײּפ :ךיז

 .(רעוועג ןיא) רעדניצ-:שיונק .נ ,תיִּתָצ



 ק

 -ףלַא ןיא תוא רעטנצנַײנ ,(ףּוק ,ףוק) ק
 .100--לָאצ ןוא רעֿפיצ סלַא :תיב

 טזַײװ סָאװ טרָאװלטימ רַאֿפ עבליז ,אָק
 .(דומלַּת ןיא טֿפָא) טַײצ עקיטרַאװנגעק

 זוא רע טוָאל טָא ָל עַמְׁשַמ אָק -
 .זנוא ךָאד רע טנרעל :טסייה'ס .ןרעה

 רע טזָאל סָאװ ?ןֶל עַמְׁשַמ אָק יאֵמ --
 ?ןרעה זנוא

 ,טרָאד עז .ןכערבסיוא ,איִק ןופ .י"פ ,הָאָק

 .ץכעכערבסיוא .ז ,אָק

 החּפשמ-ןעָארק רעד ןוֿפ לגױֿפ .ז ,קָאָק
 .(ַאלודענָאמ סּוװרָאק)

 .(לגױֿפ) ןַאקילעּפ .נ ,תֵאָק ,תָאָק

 ;סוֿפ רענרעצליה ,(םִיַּבִק 'ר) .ז ,בק (א)
 :עילוק :עזעטָארּפ-סוֿפ ענרעצליה
 .ןצלָאטש

 .רעקידעקניה ;רעמָאל ,םִיַּבק לַעַּב --

 עכעלמיטרעטלַא ,(םיִּבִק 'ר) .ז ,ֿבק (ב)
 :סָאמ :(רעטיל 2,2 םורַא) סָאמ-האוכּת
 .לכלייט :סנייא

 .טוג רעבָא קינײװ ,יִקָנְו ֹוק --

 רֿפס-רסומ םענוֿפ ןעמָאנ ,רֶׁשֵּיַה וק --
 .רעװָאנַאדַײק שריה ןוֿפ

 ,דייר סָאמ ןַײנ ,הָחיִׂש םיִּבַק הָעְׁשִּת --

 -רַאֿפ ;ןטלעש .ייפ בֹּקִי ,בַבָק) בֹבָק
 .ןטלעש

 -וק ַא ףיוא) ןענעלנָא : ןציטש .י"פ ,הֵּבַק
 ,(עיל

 ..גרעביא) גנַאגלוטש :ןגָאמ .נ ,הָבָק

 .דילג-טכעלשעג רעכעלבַײװ .נ ,הָבָק

 :גנובלעוועג :לדַײב :טלעצעג :נ ,הָּבק
 .לעדרוב

 -יילנַײא ;ילּכ-סגנורעַײזנַײא .ז ,טֹובָק
 .ילּכ-סגנוג

 -עננַײרַא :םעננַײרַא :םענֿפױא .ז ,לּוּבִק
 .טעטיצַאּפַאק :גנומ

 .טעטיצַאּפַאק :עקנַאב ,לֹוּבִק-תיֵּב --

 ,ילּכ-םענֿפױא ,לּוּבִקייִלְּכ -
 -יסילֿפ רַאֿפ) :ךעלב :עקנַאב .נ ,תיִלֹוּבִק

 ,(ןטייק

 .טעברַא-דרָאקַא .נ ,תָלֹוּבַק

 :רעקידנעטשַאב :רעליבַאטס .ת יַעֹובְק

 ,רעטצעזעגטסעֿפ :רעטמיטשַאב

 -ַאב ;גנוקיטסעֿפַאב ;גנומיטשַאב .ז'ַעּוּבִק

 ,גנוקידנעטש

 -פיונוצ ;גנולמַאזרַאֿפ ;גנולמַאז ,ז יץֹוּבִק

 :טֿפַאשלעזעג ;גנוריּפורג ;גנולמַאז

 םערָאֿפ -טּפַאשטריװ עכעלטֿפַאשניײמעג

 .(לָאצרעמ) לָאצ-למַאז ;י'א ןיא
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 ןעמָאנ-למַאז ןוֿפ לָאצרעמ ,ץּוּבִק-םֵׁש -

 ,(.מַארג)

 -לַאקָאװ םעד ןוֿפ ןעמָאנ (ץּוּבק) .ז ,ץּוּבִק
 .(ָא) תוא ןַא רעטנוא ןכייצ

 .(ָא) ץּוּבִק ַא טימ רעטריטקנוּפ .ת יץּובְק

 ;גנוריּפורג :עּפורג ;גנולמַאז .נ ,ּהָצּובְק

 -טפַאשניימעג :טֿפַאשנַאמ :טּפַאשלעזעג

 .י"א ןיא םרָאֿפ-סטֿפַאשטריװ עכעל

 -קעלָאק :רעכעלטֿפַאשניימעג .ת ,יִצּוּבִק

 .רעשיצוביק :רעוויט

 -קעלָאק :רעכעלטֿפַאשניײמעג .ת;יָתָצּובְק
 ,-הצובק :רעוויט

 .רענעבָארגַאב .ת ,רֹובָק

 ;גנובָארגַאב .נ ,הָרֹובְו
 ,רבק ;גנוקידרעַאב

 :שינעבערגַאב

 ןרעטניה גנוקידרעַאב ,רֹומֲח"-תַרּובְק --

 .(ןקידניז ַא) תורבקה-תיב ןוֿפ טיולּפ

 .רעשיבוק .ת ,יָּבִק

 ןֿפרַאװ וצ) עלעגיצ :לֿפרעװ .נ ,אָיְבו
 .(ליִּפש רעדָא ,לרוג

 .ָאנימָאד :עלעגיצ ;לֿפרעװ .נ ,הָּיִּב

 :גנומיטשַאב :גנולעטשטסעֿפ .נ,הָעיִבְק
 -סעֿפרַאֿפ :גנוקיטסעֿפוצ ;גנונכײצַאב

 -ילַאטסניא ;טײקידנעטשַאב ;גנוקיט

 ,גנור

 ןוֿפ גנומיטשַאב ,תֹורְמְסַמ תַעיִבְק -
 ןוֿפ גנומיטשַאב :תוכלה עטנקסּפעג
 .סעינילטכיר עטצעזעגטסעפ

 ;טײקידנעטשַאב :טײקליבַאטס .נ ,תֹועיִבָק
 ,טייקרעלוגער

 .רעלוגער ;ליבַאטס ,תֹועיִּבְקִּב --

 ;גנולמַאזֿפױנוצ : גנומענֿפױנוצ .נ ,הָציֵבְק
 ,גנוביױלקפיונוצ

 ֶּבִק - ץֹוּבִק

 :שינעבערגַאב :גנובָארגַאב .נ ,הָריִבְק
 ,גנוקידרעַאב

 -רַאֿפ :ךיז ןגָאלק .ע"פ (לֹּבִקְי ,לֵבְק) לֹבָק
 .ךיז ןגָאלק

 .:ןצמענרעביא :ןעמעננָא :ןעמענ ,לֵּבַק --
 .ךיז ףיוא ןעמענ :ןטלַאהרעד ;ןעמוקַאב

 .ןעמענֿפױא ,"תֵא לֵּבַק =

 -עג ךיז ןֿפרַאוװרעטנוא ,תּורָמ לַּבַק -
 .טײקמַאזכרָאה

 .ךיז ףיוא ןעמענ ,ֹומָצֵע לַע לַּבַק --

 .תודע ןרעהסיוא ,תּודָע לֵּבִק --

 ןסירגַאב ןוא ןיײגנגעקטנַא ,םיִנָּפ לַּבִק --
 .ןצעמע

 ךרוד ךַאמּפָא ןקיטסעֿפַאב .ןִיָנֵק לַּבִק --
 .עלָאּפ רֶעדָא לכיט סמענעי ןעמעננָא

 .ןַײז תבש לבקמ ,תָּבַּׁשַה תֵא לֵּבַק צו

 ןעמונעג :ןרעװ ןעמונעגנָא ,לּוּבִק -
 .ןרעוו

 -ונעגנָא זיא'ס ;רענעמונעגנָא ,לָּבִקְמ 6
 .רעטנעקרענָא ;ןעמ

 ;ןכַײלגרַאֿפ :לעלַארַאּפ ןַײז ,לֵּבְקַה -
 -עקטנַא :ןײטשנגעקטנַא ;ןייטשרעדיוװ
 .ןײגנגעקטנַא :ןלעטשנג

 -עג :ןגעקטנַא ןרעוו טלעטשעג ,לָּבְקִה --
 ןכילגרַאֿפ :לעלַארַאּפ ןרעװו טלעטש
 .ןרעוו

 -ץגֿפױא :ןרעװ ןעמונעגנָא ,לֵּבַקְתֶה שש

 -נָא :ןרעוװ ןטלַאהרעד :ןרעװ ןעמונ

 .ךיז ןעמענ

 ןֿפױא ךיז ןגייל ,תֵעְּדַה לַע לֵּבִקְתִה 0

 .לכׂש

 .ןרעוו ןלעֿפעג ,בֵּלֲה לַע לֵּבַקְתִה -
 ,ןֵלְּבַק עז .רעמענרעטנוא .ז ,לָּבַק



 .ץֹבַק - לֶבֹק

 ַא ןעמערוטש וצ) קָאב-םערוטש .ז ,לָבֹק
 .(רעיומ

 :ןגעקטנַא .פ"הת ,לֶבָק
 .קילבנָא

 .ךעלטנֿפע ,הָדֵעְו םַע לֶבָק --
 :םענֿפױא :גנומעננָא : גנומענ .נ ,הָלּבַק

 עמייהעג :גנוריטיווק ;גנומענרעביא
 "םיאיבנ, רַאֿפ .צַאב ;הלבק --ערעל
 | ."םיבותּכ , ןוא

 ,גנורעהסיוא-תודע ,תּודֲע תַלָּבַק --

 יַאב ןוא גנואייגנגעקטנַא ,םיִנָּפ תַלַּבִק --
 .גנוסירג

 ןַא ןוֿפ גנוקיטסעֿפַאב ,ןִיָנֵק תַלָּבַק --
 לכיט סמענעי ןעמעננָא ךרוד ךַאמּפָא
 .עלָאַּפ רערָא

 ןיא :ךעלטנֿפע

 .גנואַײז-תבש-לבקמ ,תָּבַׁש תַלְּבַק --

 ;גנוגָאלקרַאֿפ ;גנוגָאלקנָא .נ ,הָלְבִק
 .הנעט

 עשיטַארדָאּפ :טעברַא-דרָאקַא .נ ,תּולָּבַק
 .טעברַא ןַא ןריֿפוצסױא גנומענרעטנוא

 ,רעטנױלַאב-דרָאקַא ,תּולָּבַק"ריִכְׂש --

 .ןױל-דרָאקַא ,תּולָּבַק"רַכְׂש --
 .-הלבק :רעש'הלבק .ת ,יִלָּבַק

 -דַארדָאּפ :רעמענרעטנוא-דרָאקַא .ז ,ןָלְּבַק
 .רעריֿפסױא-ןטקעיָארּפ :קישט

 .הנעט :עגַאלקנָא :גנוגָאלקרַאֿפ .נ ,הָנָלְבִק

 -ןטקעיָארּפ : טטברַא-דרָאקַא .נ ,תּונְלְּבִק
 ,גנומענרעטנוא

 ריֿפסיױא רעקידנֿפוא-דרָאקַא .ת יָנָלְּבַק
 .טעברַא ןַא ןוֿפ

 .טעברַא-דרָאקַא .נ ,תֶלֹּבִק

 ;לגימ ,לביא ,לקע ןֿפורסױרַא .י"פ ,סָּבַק
 .ןכערב וצ ןְריֿפרעד
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 ,לביא :לגימ :לקע .ז ,םֶבָק

 ,טַאיגַאלּפ :טײקשלַאֿפ .נ ,תֶסֹּבִק

 -ייטשוצ :שטנעמ רעטֿפַאהלקע .ז ,ןָּתְסַבָק
 .שטנעמ רעקידנע

 ;ןעמיטשַאב .י"פ ּעַּבְקִי ,עַבָק) ַעֹבְק
 ;ןריטנַאטסנָאק :ןלעטשטסעֿפ ;ןרידיצעד
 ;ןלעטשנַײא :ןּפַאלקנָא ;ןקיטסעֿפוצ
 .ןרינימירקסיד :ןבױרַאב

 -ילטכיר ןלעטשטס9 ,תֹורָמְסַמ ַעֹבָק -
 .סעינ

 טרידיצעד :ןרעװ טמיטשַאב ַעֵבֵּקִה --
 -נָאק :ןרעװ טלעטשעגטסעֿפ :ןרעוו
 -פוו ןגָאלשעגנַײרַא :ןרעװ טריטנַאטס
 טּפַאלקעגנָא :ןרעװ טקיטסעפעגוצ :ןר
 .ןרעוו טלעטשעגנַײא : ןרעוו

 -סורקניא :ןרעו טצעזעגסיוא ;ַעֹוּבִק --
 .ןרעװ טריט

 ,ןקיטסעֿפַאב ; ןצירקנַײא ,ַעַּבְקַה --

 .ןרעוו טמיטשַאב יַעַּבְקֶה =

 : טייקרעלוגער :טיײקידנעטשַאב .ז ,עַבָק
 .טײקליבַאטס

 -לָאמ רעלוֿפ ,רערעלוגער ,עַבָק-תַליִכֲא --
 ,טַײצ

 .ץנעדיזער עליבַאטס ,עַבָק-תַריִּד --

 טסניד עלענָאיסעֿפָארּפ ,עַבֵּקַה-אָבָצ --

 ,(ײמרַא עליבַאטס) ײמרַא ןיא

 -עגטסעֿפ :רעגייטש רעלַאמרָאנ .ז ,ןֹועָּבִק
 .רעגייטש רעטצעז

 :ץַאזּפָא :זָאלג :לָאש :רעכעב .נ ,תַעַּבִק
 .(ילּכ ַא ןיא) יײטשּפָא-ןווייה -

 :ןעמענֿפױנוצ .י'פ ,(ץֹּבִקְי ,ץֵבָק) ץבִק

 .ןעלמַאזנַײא :ןעלמַאזֿפיױנוצ

 ןגײלנעמַאזוצ ;ןרָאּפשּפָא ,דִי-לַע ץֹבָק --
 .ןשָארג ַא וצ ןשָארג ַא
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 -נַײא :ןרעװ טלמַאזעגֿפױנוצ ,ץֶבָּקִה --

 .ןרעוװ טלמַאזעג

 -ילּפ :ןעלמַאזנַײא ;ןעלמַאזֿפױנוצ וץֵּבַק בצ

 ןעװעדלַאֿפ ;ןריס

 -ןוא-ןירג :ןרעװ טור ,רּוראַּפ ץֵּבַק -

 .ןרעוו לעג

 -נַײא :ןרעװ טלמַאזעגֿפױנוצ ,ץֹוּבִק --
 -עג :ןרעוװ טריסילּפ :ןרעװ טלמַאזעג
 .ןרעו טעװעדלַאֿפ

 -מַאזנַײא : ךיז ןעלמַאזֿפױנוצ ,ץֵּבִקְתִה --
 .ךיז ןעל

 .ןטֿפירש ענעבילקעג ;גנולמַאז .ז ,ץָבֹק

 .קנעלעג .ז ,ץָבָק

 .ןַאמערָא :רעלטעב יז ,ןֶצְּבַק

 .יירעלטעב :נ ,תּונָצְּבַק

 -תונצבק :רעקידנֿפוא-רעלטעב .ת,יִנָצְּבַק
 .רעקיד

 .(לַאדנַאס-ץלָאה) עּפערט .ז ,בֵקָבַק

 -ַאב ;ןבָארגַאב .ייפ ,(רֹּבִקְי ,רַבָק) רֹבָק
 .ןַײז-רֿבוק :ןקידרע

 טקידרעַאב :ןרעװ ןבָארגַאב ,רֵבָּקִה --
 .הרובק וצ ןעמוק :ןרעוו

 -רֿבוק :ןקידרעַאב :ןבָארגַאב ,רֵּבִק --

 .ןַײז

 .ןַײז טקידרעַאב :ןַײז ןבָארגַאב ,רֹוּבִק --

 ,רֿבק :בורג .ז ,רָבָק

 .רעבערגַאב .ז ,רֵּבִק

 .ז ,רֵּבִק
 ןעַײלק

 ,טיורב עװעזַאר ,רֵּבִק תַּפ --

 .רעבערגַאב .ז ,ןֶרֶּבַק

 :לעמ טלטַײבעג טשינ ,בָארג

 .(סויבָאג) לשיֿפטנורג .ז ,ןֹונְרַבָק

 םּודָק - עי 2 יע טשששא א ר

 ,טיִנְרַּבִק
 .רער

 -יֿפנָאטּפױה ;ןַאטיּפַאק-ףיש .ז

 .,לקסומ-םערָא :נ ,תֶרֹּבִק

 .ּפָאק םעד ןגיינ .ע"פ ,(דֹקִי ,דַדְק) דֹדְק (א)

 ,י"פ ,(דֹּדְקִי ,דֵק) רֹדֵק (ב)
 .ןרעיובסיוא

= 

 -עגסיוא ;ןרעװ ןטינשעגסיוא ,דֵדֵּקִה --
 .ןרעוו טרעיוב

 ןסַאּפוצ :ןרעיובסיוא :ןרעכעל ,דָּדַק --
 .(ןֿפַײלשמורַא ךרוד)

 -סיוא :ןרעװ טרעכעלעגכרוד ,דוּדִק --
 טרעטיירבעגסױא :ןרעװ טרעיובעג
 .ןרעוו

 -סיוא ;ןרעיובסיוא : ןרעכעל ,דֵּדְקַה יא

 .ןרעיוב ךרוד ןרעטיירב

 -ןטיוש רעד ןוֿפ גנוטַאג- ןצנַאלֿפ ז,דֵדָק

 .סולַאגַארטסַא ,החּפשמ

 .ע"פ ,(הָּדְקִי ,הֵדָק) הֹדָק

 .ןסקינק :ךיז ןגיינ ;ּפָאק
 םעד ןגיינ

 :סקינק :גנוגיינ ;גנוגײנ-ּפָאק .נ ,הָּדִק
 -ילַאק) סקיוועג קימולב ןוא קיכעטש
 -וַאל) סקיװעג-בלַאז קיטֿפוד ; (םָאטָאק

 .לָאש-גנירמיצ :(ַאיסַאק סור

 .ןרעיוב ךרוד גנורעטיירבסיוא .ז ,דּוּדִק

 -יובעגסיוא :רענעטינשעגסיוא .ז ,דּודָק

 .רעטרע

 -ָארגעגסױא :רעטרעיובעגסיוא .ת ,ַחּודָק

 .רענעב

 .גנובָארג :גנורעיוב .ז ,ַחּוּדִק

 .רעכעלמיטרעטלַא יע

 -יימ עכעללייטרוארָאֿפ ,הָמּודְק הֶעַּד -

 .לײטרוארָאֿפ ;גנונ

 ,לײטרוארָאֿפ ,םּודָק טָּפְׁשִמ -



 ׁשידק - םּוּדִק

 ;גנוריסערגָארּפ ; גנוֿפױלסױארָאֿפ .ז ,םוּדִק
 .עיצנעווערּפ ; גנודַײמרַאֿפ

 .םוטרעטלַא ; ןטַײצ עטלַא .ר"ז ,םיִמּודְק

 .רעקיטנרָאֿפ :רעכעלטנרָאֿפ .ת ,יִּנַמֹודְק

 .רעקיטעמוא ;רעלעקנוט .ת ,יִּנַרֹודְק

 .קיטעמוא :טעמוא טימ .פ"הת ,תיִּנַרֹודְק

 -רַאמ :רענעביוהעג :רעקילײה .ת,ׁשֹודָק
 .רעריט

 -שמ רַאֿפ .צַאב ,(ק"ז) םיִׁשֹורְק-עַרְז --
 .םינהּכ ןוֿפ עקימַאטשּפָא תוחּפ

 .לארׂשי קלָאֿפ רַאֿפ .צַא ,םיִׁשֹודְק-םַע --

 רַאֿפ .צַאב ,(ק"ק) הָׁשֹורְק הֶּלִהְק --
 .ןדיי ךרוד עטניױװַאב ,טעטש-הליהק

 -ייה ;(ןַײװ סוּכ רעביא)שודיק .ז ,ׁשּוּדִק
 ןוֿפ) גנוקינײרּפָא עטולָאסבַא :גנוקיל
 .(םינהּכ

 -ַאב רעד דוֿבּכל הכרב ,הָנָבְל ׁשּוּדִק --
 .הנֿבל רעד ןוֿפ גנואַײנ

 -רַאמ ;טױט-רעריטרַאמ ,םֵּׁשַה ׁשּוּדִק --
 סטָאג ןוֿפ גנוקילייה :טֿפַאשרעריט
 .טיוט-רעריטרַאמ ךרוד ןעמָאנ

 ַא טימ דנוב-הנותח ,ןיִׁשּוּדְק ,םיִׁשּוּדִק --
 .דומלּת ןיא אּתכסמ :ױרֿפ

 הכרב רַאֿפ .צַאב ;טייקילײה .נ ,הָׂשֹודְק

 .הָׁשָרָק עז ."הרׂשע הנומש , ןיא

 ןבָארג :ןרעיױב .י"פ ,(תַּדְקִי ,תֵדְק) ַחֹדָק
 -ערב .ע"פ .ןדניצנָא ;ףיט רעד ןיא
 .ןרעביֿפ :ןענערבוצ :ןענ

 ןבָארגעג :ןרעװ טרעױבעג ,ַחֵדָּקִה --
 ; ןרעוו טצלַאזרַאֿפ ; ףיט רעד ןיא ןרעוו
 קנַארק :ןצלַאזרַאֿפ ךרוד ןרעוו עילַאק
 ,(תחדק) רעביֿפ ףיוא ןרעוו

 רעד ןיא ןבָארג :ןרעיובסיוא ,ַתַּדֹק --
 ,ףיט
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 עילַאק :ןצלַאזרַאֿפ :ןענערבוצ ,ַחָּדְקַה --
 .ןרעיוב :רעביֿפ ןֿפורסױרַא ; ןכַאמ

 ןּפַאכרעביא ,םיִּבַרְּב ליִׁשְבַּת ַחֵּדְקַה --
 .גנוריֿפּפױא ןיא סָאמ יד

 טצלַאזרַאֿפ :ןרעוװ טנערבעגוצ ,ַחֵּדָקִה --
 .ןרעװ עילַאק ;ןרעװ

 -כרוד ;דַאשט ;לזעלב-דנַארב .ז ,חַדָק
 :ךָאל ןטרעיובעגסױא ןוֿפ רעטסעמ
 .גנורעיוב

 .רערעיוב .ז ,הָּדַק

 .רעױב-טנַאה .ז ,הַּדְחַדְק

 .טייקיציה :עירַאלַאמ ; רעביֿפ .נ ,תַחַּדַק

 .רעביֿפ -עזַײר ,הָעיסָנ ּתַחַּדַק --

 .טײקיטפַאהרעביֿפ .נ ,תּונָּתְחַּדַק

 .רעקיטֿפַאהרעביֿפ .ת ,יִנָּתְהַּדַק

 :גנורעיובסיוא ;גנודַײנשסױא .ג ,הָדיִדְק

 רעד ןיא רעיוב טימ גנורעטיירבסיוא

 .ךַאלֿפ

 -ָארג :גנורעיוב ;גנורעיובסיוא .נ ,הָחיִדְק
 -ץביֿפ-עירַאלַאמ ;ףיט רעד ןיא גנוב

 ,גנור

 -חרומ רעסייה :טסָא :חרזמ .ז ,םיִדָק

 .טניוו

 .סױארָאֿפ ;חרזמ וצ .נ ,הָמיִדָק --

 ,גנורעדעֿפ :ףױלסױארָאֿפ .נ ,הָמיִדָק

 ,עיצּפָא ;טנַאהרָאֿפ ,הָמיִדְק תּוכָז ןיִּד --

 ,טלעגטנַאה ,הָמיִדְק יֵמָּד --

 .גנונקלָאװרַאֿפ .נ ,הָריִדְק

 ;ןטױט א ךָאנ) שידק ;רעקיליײה .תּיׁשיִּדַק

 רַאֿפ .צַאב :(תוליֿפּת ןיא ןזח ַא ןוֿפ

 .ןוז

 טגָאזעג) שידק-נבר ,ןֶנֶּבַרְּדיׁשיּדַק ---
 .(ןענרעל ןכָאנ
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 ַא טגָאז סע סָאװ שידק ,םותָיישיּדַק -
 רעדָא רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ טוט ןכָאנ ןוז

 .רעטומ

 טֿפַאשלעזעג .גילער ,אָׁשיִּדַק אָרְבֶח --
 ,םיתמ הרוֿבק וצ ןעגנערב וצ

 .ןקַאנ :קרַאק .ז ,לֶדָק

 :ךיז ןרעדעֿפ .ע"פ ,(םַּדְקִי ,םֵדְק) םדָק
 :רעטשרע רעד ןַײז ;ןֿפױלסױארָאֿפ
 .טנַאהרָאֿפ ןבָאה

 ,גנידַאברָאֿפ ,םַדֹוק יאֵנְּת --

 -עקטנַא :ןגָאירעטנוא ; ןלַײאוצ ,םּדַק --
 .ךיז ןלַײא :ךיז ןרעדעֿפ ; ןייגנג

 :ךיז ןרעדעֿפ ;ןֿפױלסױארָאֿפ ,םָּדְקַה --
 .ןסירגַאב :ןטיילניײא :;ךיז ןלַײאוצ

 -ַאב רעד רַאֿפ ןרעו טכַאמעג ,םָּדְקִה --
 -ניײא :ךיז ןרעדעֿפ :טַײצ רעטמיטש
 .ןרעוו טיילעג

 .רעִירֿפ ,םָּדְקַמְּב --

 .ןטסירֿפ םוצ ,םֶּדְקִּמַה לָכְל --
 .גנידַאברָאֿפ ,םֶּדְקֶמ יאֵנְּת -

 ;סױארָאֿפ ןייג : ןריסערגָארּפ ,םֶּדִקְתֶה --
 .ךיז ןעלקיװטנַא

 -רעטלַא ;טַײז-חרזמ :טַײז-טנָארֿפ .ז ,םֶדָק
 .טַײצ עכעלמיט

 .חרזמ ףיוא ,הָמָדק --

 .גרעב עכיוה ,םָדֶק"יַרְרַה --

 -רעטלַא :ןטַײצ עטלַארוא ,םֶדְק"יֵמְי --
 .םוט

 ןוֿפ :חרזמ ןוֿפ ;טנרָאֿפ ןוֿפ ,םֶדָּקִמ --

 ,ןטַײצ עטלַא

 .טנעירָא ,םֶדֵּקַה-ץִרֶא --

 .רעקלעֿפ עשילַאטנעירָא ,םֶדֵּקַהיֵּמַע טא

 .רעִירֿפ .ת ,םָדֹק

 תּומְדַק - ׁשיִּדַק

 יי אי

 ,רעדייא ןיָׁש םֶדֹק ,ל םֶדֹק --
 ,םעד רַאֿפ ;רעַירֿפ ,ןֵכָל טהק -

 ,םעלַא רַאֿפ ,לֹּכַל-םָדֹק ,לּכ-םֶדֹק --

 .רעִירּפ ןוֿפ ,םֶדֵּקִמ --

 ,ריד רַאֿפ ,רימ רַאֿפ ;ְךֶמֶדָק ,יִמָדָק --

 .(-) ךינּת ןיא ןכיײצ-טנעצקַא .ז ,אָמָדָק

 :טײהנעגנַאגרַאֿפ ;טײקילָאמַא .נ ,הָמָדַק

 .טַײצ עכעלמיטרעטלַא

 ,רעדייא ,תַמְדַק --

 עטלַא רָאג יד ןוֿפ ,ּהָתָמָדַק םֶדֶק יֵמיִמ --
 .ןטַײצ

 -ץגרַאֿפ טשינ יד ןוֿפ ,הָנָּד תַמְדִּקִמ -
 ןטַײצ עטקנעד

 .טַײז-חרזמ :סערגָארּפ .נ ,הָמָדִק

 .חרזמ ףיוא .פ"הת ,הָמְדִּק

 :רעקידתישארב :רעקיטַײצרַאֿפ .ת ,ןֹומְדַק
 .רעקידחרזמ : שטנעמרוא

 .שטנעמרוא ,ןֹומְדַּקַה םֶדָאָה --

 -מיטרעטלַא ;טײקיטַײצרַאֿפ .נ ,תּונָמְדַה
 .טייקכעל

 :רעקיטַײצרַאֿפ ;רעקידחרזמ .ת ,יִנֹומְדַק
 .רעכעלמיטרעטלַא :רעקידתישארב

 .שטנעמרוא ,יִנֹומְדַּקַה םָדָא --

 חלמה-םַי ןרַאֿפ .צַאּב ,יָנֹומְדַּקַה םָּיַה --

 .(חרזמ ףיוא ךיז טניֿפעג)

 טָאה סָאװ גנַאלש ,יִנֹומְדּקַה ׁשֶּחֶנ -
 עטשרע !ןע'מדָא ןוא ן'הוח טדערעגנָא
 .(הלבק ןיא) דניז

 -פעשעג עכעלמיטרעטלַא ,תֹוּיִנֹומְדַק --
 .ןטײקכעלמיטרעטלַא :ןשינ

 ;םוטרעטלַא :טײקיטַײצרַאֿפ .נ ,תֹומְדַק

 ,טייקידתושארב



 ׁשֶדֹק - יִמְדִק

 .רעטשרעדָאֿפ :רעקידטנרָאֿפ .ת ,יֵמָדִק

 .(.מַארג) סקיֿפערּפ .נ ,תָמֹּדִק

 :ץיּפש :ןברַאשיּפָאק :לדעש .ז,דֹקָדָק
 ןוֿפ םוקנעמַאזוצ) טקנוּפ רעטשרעביוא
 .(לקניוו ַא ןוֿפ סעיניל עכַײלג

 -" ןעקָאװק .י"פ ,רקְדַק

 .רעקיציּפש-ןבענ :ץיּפש ןוֿפ .ת ,יִדָקְדִק

 .שינעקָאװק .ז ,דּוקְדִק

 טנקלָאװרַאֿפ .ע"פ ,(רֵּדְקִי ,רֵדָק) רֹדְק

 -עוו לקנוט :ןרעװ טלקנוטרַאֿפ :ןרעװ
 -סיוא :ןרעוו טהרוחש-הרמרַאֿפ ;ןר

 .ןרעיוב : ןדַײנש

 -ינ ןַײז :טרעמוארַאֿפ ןַײז ,רֵדֹוק ּךֹלֶה --
 .ןגָאלשעגרעד

 לקנוט :ךיז ןענעקלָאװרַאֿפ ,רֶדָּקִה --

 -יובעגסיוא :ןרעװ טלקנוטרַאֿפ ; ןרעוו
 .ןרעװ טרע

 .ןרעיוב ,רָּדִק --

 :ןעלקנוטרַאֿפ ; ןענעקלָאװרַאֿפ ,רָּדְקַה --
 ;ןרעו טרעמוארַאֿפ ןוא טלקנוטרַאֿפ
 .ןרעיובכרוד : הרוחש-הרמ וצ ןריֿפרעד

 -לָאװרַאֿפ ; ןרעוו טלקנוטרַאֿפ ,רָּדְקִה --
 .ןרעו טנק

 .רעּפעט .ז ,רָּדַק

 .עיצינוד ;ּפָאט .נ ,אָרְדִק

 .ּפָאט .נ ,הָרֵדָק

 -ָארּפ-ךָאק :ץכעקעג ,הָרָדְק-הֵׂשֲעַמ --
 ,ןטקוד

 ,ײרעּפעט .נ,תּורְּדַק

 -וא ;שינרעטצניֿפ :טייקלקנוט .נ ,תּורְדַק
 .הרוחש-הרמ :רעמוק :טעמ

 ,לּפעט .נ ,הָּיְרִדְק

 ;ןרעװ קילײה .ע"פ ,(ׁשָּדְקִי ,ׁשֵדְק) ׁשֹדֵק
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 םוצ ןַײז ןטָאברַאֿפ :ןרעװ טקילייהעג
 .ךױרברַאֿפ

 -ײהרַאֿפ :ןרעװ טקילייהעג ,ׁשֶדֵּקִה --
 .ןרעװ טקיל

 ;ןקינייר :ןקילײה :ןכַאמ קילײה ,ׁשֶּדַק --
 .ןטָאברַאֿפ :שודיק ןכַאמ :ןעמיטשַאב

 .ױרֿפ ַא ןַײז שדקמ ,הָּׁשִא ׁשֵּדַק --

 רעטכָאט ןבעגסיוא ,דָל ֹוּתִּב תֶא ׁשֶּדִק --
 ?יוצ

 ןטשרע ןמיטשַאב ,ׁשָדֹחַה תֶא ׁשֵּדַק --
 .דלומ ןטיול שדוח ןוֿפ גָאט

 -רעריטרַאמ ףיוא ןייג ,םֵּׁשַה תֶא ׁשֶּדִק --

 .טיוט

 יד ןַײז-שדחמ ,הָנָבְּלַה תֶא ׁשֹּדִק -
 .הנבל

 -ַײב םעד ךָאנ וט ,ׁשְּדַקְו הֶאְר ּהִזָּכ --
 ,ליּפש

 טמיטשַאב : ןרעוו טקילײהעג ,ׁשֹוּדִק --
 .ןרעוו

 יַּפָא :ןקילײהרַאֿפ ;ןקילײה ,ׁשֶדְקַה --
 .ןעמיטשַאב :ןעמדיוו ;ןרעֿפ

 טעמדיוועג : ןרעוו טקיליײיהעג ,ׁשֵּדְקִה --
 .ןרעו טמיטשַאב :ןרעוו

 ;ךיז ןקילייה ;ךיז ןקינײרּפָא ,ׁשְּדִקְתֶה --
 -וצ ;רעקיליײה סלַא ןרעוו ןֿפורעגסױא
 .ןַײז ןטָאברַאֿפ :ךיז ןטיירג

 -ילייה ; טייקינייר ;טייקילײה ז ׁשֵדֹק

 .ץַאלּפ רעק

 :"וצ טעמדיוועג קידנעטשלוֿפ ,דָל ׁשֶדֹק --
 .-וצ ןבעגעגרעביא

 ,טייקילייה ,םיִׁשָדָק-ׁשְדֹק =

 -ייה יד רַאֿפ .צַאב ,םיִׁשָדְּקַה-ׁשדק --
 ,שדקמה תיב ןיא רעצעלּפ עטסקיל
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 ןוֿפ רדס ןטֿפניֿפ ןוֿפ ןעמָאנ ,םיִׁשָדָק --

 .תונברק :הנשמ רעד

 -ץרא) דרע עקילייה יד ׂשֶדֹּקַה תַמְדַא -

 7 ,(לארׂשי

 ןיא) ןורָא רעכעלטעג ,ׁשֶדֹּקַה"ןֹורֲא --
 יד ןטלַאהַאב ןעוװעג ןענעז סע ןכלעוו
 -רֿפס רַאֿפ רעמלַא :;(תירבה:תוחול

 .לוש ַא ןיא תורוּת

 -ץרא -- דנַאל קילײהס ,ׁשֶרָּקַה-ץֶרֶא --
 .לארׂשי

 .הירומה רה רַאֿפ .צַאב ,ׁשֶדֹּקַה-ֹרַה --

 .ליֿפעג קילײה ,ׁשָדֹק-תַרְדַה --

 .טכרוֿפנרע ,ׁשֶדֹק-תַדְרָח -

 ןיא דנַאטשַאב ןוא םילּכ ,ׁשֶדֹקייֵלְּכ -
 -לַאנָאסרעּפ רעזעיגילער ;שדקמה תיב
 טחוש ,ןזח ,ֿבר :תוליהק ןיא דנַאטשַאב
 .א"א

 -- ןטֿפירש עקיליײה .,ׁשֶדֹּקַה יֵבְתַּכ --
 .ך"נּת

 ,שיערבעה ,ׁשֶדֹּקַה ןֹוׁשְל -

 .ֿבוט-םוי ,ׁשֶדֹק אָרְקִמ -

 - טָאטש עקילײה יד ,ׁשֶדֹּקַה"ריִע --
 ."א ןיא א"א םילשורי

 רַאֿפ עטקילייהעג ןסּפעש ,םיִׂשָדָק ןאצ --
 .רעדניק עשידִיי רַאֿפ .צַאב :תונברק

 -ניימעג-הליהק עשידִי ,ׁשֶדֹּקַהר תַּלִהְק -
 ,בושי ַא ןיא טפַאש

 עכעלטעג :טסַײג סטָאג ,ׁשֶדֵּקַה-ַחּור --

 .גנורעטסַײגַאב עכעלטעג ;החגשה

 -טכעלשעג וצ רעטקילייהעג ןַאמ .ז ;ׁשֵדָק
 -נצעג ןיא) טײקנסַאלעגסױא רעכעל
 ,(יירעניד

 -יטסָארּפ וצ עטקילייהעג .נ ,הֶׂשֵדְק --
 ,(יירענידנצעג ןיא) עיצוט

 לֵהַק - ׁשֶדֹק

 .רעקילייה .ז ,אָׂשְדִק

 .טייקילײה נ ,הָׁשְדְק

 עיצוטיטסָארַּפ עטקילײהעג .נ,תֹוׁשָדָק
 ,(יירענידנצעג ןיא)

 :ןרעװ עילַאק .ע"פ ,(הָהְקִי ,הֵהָק) הֹהְק
 -ַײא :ןרעװ ןברָאדרַאֿפ :ןרעװ ךַאוש

 -מוטש :(ןטכורֿפ ערעיוז ןוֿפ) ןרעוו קיל

 .ןרעװ ּפמעט ;ןרעװ קיּפ

 :ןרעװ ּפמעט :ןרעװ קיּפמוטש ,הָהָּקִה --
 ןוֿפ ןרעוו קילַײא :ןרעװ ןברָאדרַאֿפ
 .(ןטכורֿפ ערעיוז

 .ןרעװ ּפמעט :ןרעו קיּפמוטש ,הֵהָק --

 ;ןכַאמ ּפמעט :ןכַאמ קיּפמוטש ,הָהָּקַה --
 ,ןכַאמ קילַײא

 .ןעמעשרַאֿפ ,םִיַּנֵׁש הֵהְקַה --

 :ןרעװ קיּפמוטש ,הֵהְקְתִה --

 .ןרעוו

 -ילַײא :רעּפמעט :רעקיּפמוטש .ת ,הָהַק
 .(טייקרעיוז ןוֿפ רעק

 .הכלה ערָאלק טשינ ,הָהַק הָכְלֲה --

 .לקניוו רעּפמעט ,הָהֵק תיִוָז --

 .ןַײװ רערעיוז ,הָהִק ןִיַי --

 -ַארַא רעדָא עשיקרעט) עװַאק .נ ,הָוְהַק

 .(עשיב

 ּפמעט

 -יוז ןוֿפ) רעקילַײא ;רעּפמעט .ת ,יֹוהְק
 .(סרע

 -ּפָא : טײקיּפמוטש :טײקּפמעט .נ ,תֹוהְק

 .(ןייצ יד ןיא) טײקילַײא :טײקטּפמעטעג

 .טײקּפמעט .ז ,ןֹויִָהַק

 :ןעמענֿפױנוצ ;ןעלמַאזֿפױנוצ .ייפ ,לֵהַק
 .ןעלמַאזרַאֿפ

 -מַאזֿפיונוצ :ךיז ןעלמַאזרַאֿפ ,לֵהָּקִה --
 .ךיז ןעל



 חק (ַחּוק) - לַהִק

 .ןֿפורנעמַאזוצ :ןעלמַאזֿפױנוצ ,לֵהְקַה =

 -וצ :ןרעװ טלמַאזעגֿפױנוצ ,לֵהָקִה --
 .ןרעו ןֿפורעגנעמַאז

 -ֿפױנוצ ;ךיז ןעלמַאזרַאֿפ ,לֵהַקְתִה --
 .ךיז ןעמוק

 ;ןומַה :טֿפַאשלעזעג :םוקילבוּפ .ז ,לֶהָק
 .עדניימעג :הליהק :עסַאמ

 -טנֿפע ,עכעלטֿפַאשלעזעג ,לֶהָק-תַעַּד --
 .גנוניימ עכעל

 -רַאֿפ :עיצַאגערגנָאק :עדניימעג .נ ,הֶּלִהְק
 ,גנולמַאז

 טֿפַאשנײמעג עשידִיי ,הָׂשֹודְק הֶּלִהְק 1

 .(ק"ק) לטעטש רעדָא טָאטש ַא ןיא

 .קילבוּפער ,הּיְּלִהְק

 .-הלהק :רעשהלהק .ת ,יִתָּלִהְק

 .טייקשהלהק .נ ,תֹויִתֶלִהְק

 ;גנעל :סַאּפ :עריװ :עיניל .ז ,וָק ,וק
 ,םיטש :עיניל-טכיר ;גנוטכיר :ךירטש

 -ירעמ ,גנעל עשיֿפַארגָאעג ,ְּךָרֹארוק --
 .ןַאיד

 ,טיירב עשיֿפַארגָאעג ,בֵחֹרדוק --

 .רָאטַאװקע ,הָוְׁשַּמַה-ּוַק --

 .דנַאטשוצ-טנוזעג רעטוג ,תּואיִרְּבַה וק -

 -סיב :ךעלעמַאּפ :קידמיטרּפ ,וָקָל"וַק --
 .קיסעמדָארג ;זַײװכעל

 .(--) ךירטש-ןעקנַאדעג ,דיִרָּפַמ ֹוק -

 ספיניל עלעלַארַאֿפ ,םיִליֵּבְקַמ םיּוק -

 /ַא ןוֿפ טקנוּפ-סגנורירַאב ,קיִׁשַמ-וק --
 .עיניל

 .(=) ןכײצכַײלג ,םִיּוק --

 .רעשיבוק ,יִּבּוק

 וצ) ָאנימָאד :עלעגיצ :לֿפרעװ .נ ,הֵּיְּבּוק
 ,(ליּפש רעדַא לרוג ןֿפרַאװ
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 ;גנוגָאלקנָא ;גנוגָאלקרַאֿפ .נ ,הָנָלְבּוק
 .הנעט

 -תונעט :רעשירעגָאלקרַאֿפי .ת ,יִנָלְבֹוק
 .רעקידנבָאה

 .עקסַאק :םלעה רענעלָאטש .ז ,עַבֹוק

 !ץַאזּפָא :זָאלג :לָאש :רעכעב .נ ,תַעַּבּוק
 .ײטשּפָא-ןווייה

 .רעקידרעירֿפ .ת ,םָדֹוק

 -יא) ;רערעטצניֿפ :רעלעקנוט .ת ,רֵדֹוק
 -ידהרוחש-הרמ :רעקירעיױרט (.גרעב
 .רעקיטעמוא :רעק

 ןטכיר :ןֿפָאה .ע"פ ,(הָוְקִי ,הָוָק) הֹוָק
 -ַאוו) ןעלמַאזֿפױנוצ :ןעלמַאזניַײא :ךיז
 .(רעס

 -מַאזֿפױנוצ :ךיז ןעלמַאזנַײא ,הָוָּקִה --
 .ךיז ןעל

 .ךיז ןטכיר :ןטרַאװרעד :ןֿפָאה ,הּוק --

 .ןרעוו טרַאוװרעד : ןרעוו טּפָאהעג ,הֹּוִק --

 ;ןעלמַאזֿפױנוצ ;גנונֿפָאה ןבעג ,הֵוְקַה --

 .ןעלמַאזנַײא

 -מַאזֿפיױנוצ ;ךיז ןעלמַאזנַײא ,הֵּוִקְתִה --
 .ךיז ןעל

 .רעקירעֿפָאה :רעקידנֿפָאה .ז ,הָוק

 -ַאזעגֿפױנוצ !רעטלמַאזעגנַײא .ת ,יֹווק

 .רעטלמ

 ,גנוטרַאװרעד :גנונֿפָאה .ז ,יּוּוק |

 .גנולמַאזנַײא-רעסַאװ .נ הָיּוּוק

 ,רעקידנרָאד :רענעּפמורשעגנַײא .ת ,ץּווָק

 ,גנוקינײרּפָא-רענרעד ןוֿפ ,ז ,ץיּוּוִק

 .לטניב-רָאה ;קָאל ,הָצּווְק

 יפעדורג-דרע ,הָמָדֲא תוזָזוק .נ ,הָזְזּוק

 .ַחֹקָל עז .ןעמענ .י"פ ,חָק (ַחּוק)
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 "שת" ניי יי יי יי יט טי... :..--...........-.

 ןליֿפ :ןטכַארַאֿפ .ע"פ ,(טּוקִי ,טֶק) טּוק

 .ךיז ןסואימ :לקע

 .ךיז ןסואימ :לקע ןליֿפ ,טֹוּקִה -

 םיא זיא ןבעל'ס ,ווּיַחְּב ֹוׁשְּפַנ הָטִקְנ -
 .ןרָאװעג טסואימרַאֿפ

 .ךיז ןגָאלש : ךיז ןגירק ,טֵטֹוקְתִַה --

 ;(לָאּפ-םורד ,לָאּפ-ןוֿפצ) לָאּפ .ז ,בָטֹוק
 -נעלרַאֿפ :סקַא רעשיטענגַאמ ןוֿפ ףוס

 .סערּפ-ןטריבלייא ;הֿפגמ ;גנוד

 .רעמערטסקע :רעשירַאלָאּפ .ת ,יִּבָמֹוק

 -צעזנגעק :טייקמערטסקע :נ ,תֹויִּבְטֹוק

 .טייקכעל

 סָאמ-טעטיצַאּפַאק עניילק .נ ,תיִטּוק
 ,(דומלַּת ןיא טנָאמרעד)

 םעניילק רַאֿפ .צַאב ;טייקניילק .ז .ןְטוק

 .ןְטק עז .רעגניֿפ

 .גנוטרַאװרעד :גנונֿפָאה .נ ,הָּיְוְק

 -עג :גנַאלק :םיטש ,(תולוק 'ר) .ז ,לזק
 .גנוניימ ;יירש

 .קימיטשנייא ,דָחֶא לוק --
 ,םיטש עקישטיווק ,קַד לֹוק --

 .למוט רעבױט ,הָרְבֲה לוק --

 .ףורֿפױא ;עיצַאמַאלקָארּפ ,אָרֹוק-לֹוק --

 .םיטש עכיוה ,םָר-לזק --

 -יירשעג עקידנבױטרַאֿפ ,תֹולֹוקייַלוק --
 ןע

 ;ןצילב ןוא ןרענוד ,םיִקָרְבּו תולוק --
 .ןעיירשעג עקידנסַײר-למיה

 .ָאכע :לוק-רעדיוו ,לוק-תַּב --

 ַא) ךיז ןגָארטרעדנַאנוֿפ ,לֹוק אֹצָי --
 ,(העומש

 .ןֿפורסױא ,לוק רֵבֲעַה --

 .ןעַײרש :םיטש ןבײהֿפױא ,לֹוק םֵרָה --

 ןיא) גנורעטכַײלרַאֿפ .נ ,הָלּוק ,אָלּוק

 עטכַײל :גנוטַײרשרעביא :(טּפשמ
 .הריבע

 .רעגנעה .ז ,בֵלֹוק
 .ךיולש-ימוג ; רעריימוג .ז ,הָלֹוק

 ,רעקיטרַאגנַאלק :רעקיטרַאמיטש .ת ,יִלֹוק

 .בליז רעקיטרַאגנַאלק ,יִלֹוק הָנָה --

 .רעקיגנַאלקרעּפיה ,יִלֹוק-ִלֲע --

 .רעשיטסוקַאבוס ,יֵלוק-תַּת --

 .הנשמ רעד ןיא טנָאמרעד שיֿפ ,ז ,םִיַלוק
 .ןייב-לקנעט .ג ,תיִלּוק

 :ןָאטרעמַאק :ןָאֿפַאגעמ ;רעכליה .ז ,ןָלֹוק
 .ץכעּפעלק :ּפַאּפ ;יילק

 .ַאמעניס :רעטַאעטדָאניק .ז ,ַעֹונָלֹוק

 .רעשיפַארגָאטַאמָאניק .ת ,יִעֹונְלזק

 .רעקידמרַאיל ; רעקידנעַײרש .ּת ,יָנָלֹוק
 -שירעשטיווק ;טײקשירעַײרש .נ ,תּוּיַנְלק

 ,טייק
 .לפעק :לטּפײה :לגנעטש .ז ,םֶלֹוק

 .רעקידוועליצ : רעכעלֿפערט .ת ,ַעֵלֹוק

 ,למַײצ :ךָאי :טײק-זדלַאה .ז ,רֶלֹוק

 -ֿפיױא :ןײטשֿפױא .ע"פ ,(םּוקָי ,םָק) םּוק
 .ךיז ןריזילַאער :ןעשעג :ךיז ןבייה

 ןגעק ןײטשֿפױא ,-לֶא םּוק ,-לַע םּוק -
 .ןצעמע ףיוא ןלַאֿפנָא ;ןצעמע

 ,םיתמה תיחּת ןײטשֿפױא ,הָּיִחְתִל םּוּק -

 ןיא וויטקַא ַײז ,אָי וט ,הֵׂשֲע םּוק --
 .(הׂשע-תווצמ) ןוט

 ' ןרָאװעג דנילב זיא רע ,ויָניֵע ּומְק --

 יד רַאֿפ ןרָאװעג רעטצניֿפ םיא זיא'ס

 ,ןגיוא



 הְָפּיק - םּוק

 טשינ טָאה רע ,ַחֹור ֹוּב הָמָק אֹל -
 טשינ טָאה רע :טומ ןייק טַאהעג
 .טגַאוװעג

 -װַאטסער :ןעױבּפָא :ןטכירֿפױא ,םֵמֹוק --
 -ַא :ןצעהפיוא :ןעװעטנובֿפױא : ןריר

 ,דנַאטשרעדיװ ןֿפורסױר

 ילַאער ;ןריֿפסױא : ןלעטשֿפױא ,םֵּקַה --
 .ןעמיטשַאב :; ןטכירֿפױא : ןריז

 -עגסיוא :ןרעװ טלעטשעגֿפױא ,םֵקּוה --
 -ַאב :ןרעוװ טכירעגֿפױא ;ןרעװ טריֿפ

 .ןרעװ טמיטש

 -ֿפױא :ךיז ןעוועטנובעצ ,םֵמֹוקְתַה --
 .ןצעמע ןגעק ןייטש

 ,ךלימרעיוז : עקטעוורעס .ז ,םֹוק

 :קָאטש :סקּוװ :טייקכיוה : ךייה .נ ,הָמֹוק
 .ןרָאג :שזַאטע

 -ױהעגֿפױא ןַא טימ ,הָּפּוקְז הָמֹוקְּב -
 .גנוטכַאטסבלעז טימ :ּפָאק םענעב

 .ןַאמ רעסיורג ,רעקיטכיוו ,הָמֹוק ׁשיִא --

 -ַײדַאב ;רעלוֿפטרעװ ,הָמֹוק רּועְׁש --
 .רעקידנט

 -עצ ןיא) עציווישז ;קושטױק .ז ,סֹומֹוק
 ,(םרָאֿפ רענעזָאל

 ,רוזירֿפ טרַא :רוזירֿפ .ז ,יֵמֹוק

 ,רעכעלרעכעל ;רעשימָאק .ת ,יִמֹוק

 ;רעקימָאק .ז ןְקיִמֹוק
 .טנַאידעמָאק :רעב

 -יײרש-עידעמָאק

 -ערעווּוס ;טײקיגנעהּפָאמוא .נ ,תֹוָיְמְמֹוְק
 -עביוהעגֿפיוא ןַא טימ .פ"הת .טעטינ

 .ץלָאטש :ּפָאק םענ

 ,למיש .נ ,תיִנָמֹוק

 ןוֿפ ןציּפש יד ףיוא :עלעסיבַא .ז ,ץֵמֹוק
 ,רעגניֿפ ַײרד

 .קירבמיא ;קינַײשט .ז ,םֹוקְמּוק
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 ;(עיניל-ןַאב ףיוא) רעטעברַא-געוו .ז ,ןּוק
 -קעלע ,ןָאֿפעלעט ַײב) רעטעברַא-עיניל
 .(ערט

 .ןגָאלקַאב : ןענייװַאב .ע"פ ,ןֵנֹוק (ןּוק)

 .רעֿפיטש .ז ,סֶּדְנּוק

 .רעֿפױק :הנוק :טנעילק .ז ,הָנֹוק

 -ומָאק) גנורילַאטסניא-עיניל .נ ,תּונְוִק

 .(עיניל-ןָאֿפעלעט ,עיניל-עיצַאקינ

 .רושָארב :ןגיוב :טֿפעה .ז ,םֶרְטָנּוק

 -עט ןכַאמ וצ רעװלוּפ-ךלַאק נ ,הָיְנֹוק
 ,רוזַאלג-רעּפ

 ,יילעצרָאּפ ,הָיְנֹוקייֵלְּכ --

 .לשומ .נ ,תיִכָנֹוק

 ;גנורעװשַאב ,(תֹומָנֹוק 'ר) .ז םָנֹוק
 .העוֿבש-סגנוטָאברַאֿפ : העוֿבש

 .טרָאװ ַײמ ביג'כ : רעווש'כ ,יִׁש םָנּוק

 .ןיִק עז .ןגָאלק .ע"פ ,ןַנֹוק

 .רעכַאמֿפושיּכ ;רעכַאמנצנוק .ז ,םֵסֹוק

 (ןיִפֹוק 'ר) :עּפלַאמ (םיִפוק 'ר) .ז ,ףֹוק

 (ק) ב"א ןיא תוא רעטנצַײנ

 -קַאה :ךָאל-רעמַאה (םיִּפּוק 'ר) .ז ףּוק

 .ךָאל-לדָאנ : ךָאל

 .טידערק ףיוא ןביג .י"פ ,ףֵקָה (ףּוק)

 .רעריסַאק .ז ,יאַּפּוק

 ,(היח) שזָאי :קיטש-שיילֿפ .ז ,רָפֹוק

 .עסַאק .נ הָּפּוק

 .רלשיּפלַאמ :רעקידעּפלַאמ .ת ,יִפֹוק

 .רעסעמקַאה .ז ,ץיַּפוק

 .לסעלש .ז ,לָפֹוק

 .טייק ,(תֹואְלְפּוק 'ר) .נ ,הָלְפּוק

 ,לטכעש .נ ,הָסֵפּוק
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 סאמנ :לקע ןליֿפ .ע'פ ,(ץּוקְי ,ץֶק) ץּוק
 ךיז ןּפַאכּֿפױא :ךיז ןקעװֿפױא :ןרעוו
 .(עיזעָאּפ ןיא) ףָאלש ןוֿפ

 -ֿפױא : ףָאלש ןוֿפ ךיז ןּפַאכֿפױא ,ץֵקָה --
 .ןקעוו

 -כַאװ ןיא :טײקמַאזכַאװ ןיא ,ץיִקָהְּב --
 .טייק

 ןֿפרַאװרעדנַאנוֿפ .י"פ ;(ץֹזְקִי ,ץֵנָק) ץֹוָק
 .ןקָאל ןכַאמ :רענרעד

 ןקינײרּפָא :רענרעד ןסַײרסױא ,ץֹּוק --

 .רענרעד ןוֿפ

 -רעד ןוֿפ ןרעוו טקינײרעגּפָא ,ץֹּוַקְתִה --
 .רענ

 ןוֿפ לכלייט :עקלכעטש :ןרָאד .ז ,ץוק
 .תוא ןַא

 ;'י תוא ןוֿפ לכלייט ,דוי לֶׁש ֹוצֹוק --
 .טייקיניילק :סלציּפ (.גרעביא)

 -ייוו-ןסּפעש רעטעֿפ ,הָּב ץֹוְקְו הָיְלַא --
 ,ןרָאד םענעכָאטשעגנַײרַא ןַא טימ לד
 ַא טימ רעבָא ךאז עטוג ַא :טסייה'ס
 .רעלעֿפ

 :רענעקירט-ןטכורֿפ .ז יִלְּוַק

 .רעקיניירּפָא

 .רעקידעווישזג ;רעטקָאלעג .ת יץֹּוק

 סָאװ ןרָאד : תוא ןַא ןוֿפ לכלייט .נ ,הָצֹוק
 ןעמוקַאבסױרַא ןעמ טָאה םיא ןוֿפ

 ןיא טנָאמרעד טרעוו) ברַאֿפ עכעלטיור

 ,(הנשמ רעד

 .עווישזג :קָאל נ ,הָצְוְק

 .רעקידלכעטש : רעקידנרָאד .ּת ,יַצֹוק

 ,(סוטנַאקַא) ןרָאד-ןעמולב .ז ,ץייֵצֹוק

 .םויזריק -- ץנַאלֿפ רעקידנרָאד .ז ,ןָצֹוק

 .רעקידלכעטש ;רעקידנרָאד .ת ,יָנָצֹוק

 .רעקַאהעצ :רעדַײנשעצ .ת ,ץֵצֹוק

 | -רענרעד

 הרּוק - ץּוק

 ןוא ןכעלטסניק רַאֿפ .צַאב ,ץֵצֹוק ץיִא --
 .ליטס ןעקידרעדױלּפ

 .רעטינש :רעדַײנש-האוֿבּת .ז ,רֵצֹוק

 .טייקצרוק .ז ,רָצֹוק

 ןוא ךעלעכַײרטש ןענכייצ .י"פ ,דֵקְוַק
 .(- .--.--.--) ןטקנוּפ

 -ַײרטש ןיא ןרעװו טנכייצעג ,דֹוקְוִק --
 .ןטקנוּפ ןוא ךעלעכ

 סעיניל ןענכייצ .ייפ ,וקְוַק
 .סעיניל ןיא ןרעוו טנכייצעג ,וֹוקְוָק --

 ןוא ךעלעכַײרטש ןיא גנונכייצ .ז ,דּוקְוִק

 .ןטקנוּפ

 .סעיניל ןיא גנונכייצ .ז ,וּוקְוִק

 .(לגױֿפ) וקוק :עקװַאקיק .נ ,הָּיִקּוק

 :ןרעיוב .ייפ ,(רּוקָי ,רֶק) רּוק
 .(םענורב ַא)

 ןבָארג

 רעד ןוֿפ רעסַאװ ןעגנערבסױרַא ,רֵקָה --
 .דרע

 -גיּפש :בעװעגניּפש ןוֿפ םעדָאֿפ .ז ,רּוק

 .טשינרָאג : ץכעבעוו

 -עװניּפש :בעװעגניּפש ,ׁׂשיִבָּכַע יֵרּוק --
 .ץכעב

 -לַאּפ ַא ןוֿפ עכייוו סָאד :טלעק .ז ,רֹוק
 .ּפסָאנק-ןעמ

 :רענעײלרָאֿפ ;רעזעל ;רענעײל .ז ,אֵרֹוק
 -טַאּפרוק : רָאטַאמַאלקעד :רָאטַאטיצער
 .(לגױֿפ) עוו

 .ןַארָאק .ז ,ןָאְרּוק

 .טייקטנעָאנ :גנודניברַאֿפ .נ,הָבָרּוק

 -עילעטס רעדָא-ךַאד :עקלעב .נ ,הָרֹוק (א)
 .טערב-ץרָאטש :עקלעב

 .ּפָאק ןרעביא ךַאד ,גֵנ-תַרֹוק -- |



 ףּוּטִק - הָרּוק

 .עילעטס ,הָרְוקייֵמְׁש --

 ַאב ;ןגינעגרַאֿפ ,ַחּור-תַרזִּק .נ ,הָרֹוק (ב)
 .עיצקַאֿפסיטַאס ;גנוקידירֿפ

 -רַאֿפ ;עטכישעג :קינָארכ .ר"נ ,תורזק
 ןשינעעשעג ענעגנַאג

 :לזערב :לקערב (םיִטְרְק 'ר) .ז ,טָרּוק

 .סעּפע

 .סָאװטע :לציּפ :ןּפָארט .ז ,בֹוטְרּוק

 -נלַארטשסױא :רעקידנלַארטש .ז ,ןֵרֹוק
 .רעקיד

 -עקעמש -- (סומיט) ןַאימיט .נ ,תיִנָרֹוק

 .סקיוועג קיד

 .רעמַאה רערעווש .ז ,סָנְרּוק

 .טקעזניא רעכעלדעש .ז ,ץיֵרֹוק

 .רעקידנטַײדנָא .ת ,יִנָצְרּוק :

 .לּפָאנ :קיּפוּפ :עילָאװ .ז ,ןָבָקְרּוק

 -וּפ ןלעטשנָא .ייפ ,(ׁשּוקְי ,ׁשֶק) ,ׁשּוק
 .ןרינימ :גנורעיול ןלעטשֿפױא :עקּפַאל

 -עּפס סוטסָאק ץריוועג-ךורַײװ .ז ,טְׁשֹוק

 ,טְׁשֹק עז .טייקיטכערעג : תמא ;סוזָאיצ

 -עטש ;טײקברַאה ;טייקרעװש .ז ,יִׁשֹוק

 .גנור

 .טייקירעווש טימ ;םיוק .פ"הת ,יִׁשֹוקְּב --

 ,הֵיָׁשִק עז .עגַארֿפ ערעווש .נ ,הָיְשּוק

 ןוֿפ גנוקיטעטשַאב-קעטָאּפיה .ז ,ןֶׂשּוק
 ,(לארׂשי-ץרא ןיא טצונעג ,ןשיקרעט

 .רערעװשרַאֿפ ;רָאטַאריּפסנָאק .נ ,רֵׁשֹוק

 .(עירעטלַאהכוב ןיא) ָאדלַאס .נ ,הֶּזִק

 ,גנורידלַאס .ז ,זּוּזִק

 .ןרידלַאס .י"פ ,וָּנַק

 ,ןרעוו טרידלַאס ,זֹוּזִק --
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 ןוא ַחּוק עז ! םענ :ןעמונעג .י"פ ,חָק

 .ַחֹקְל
 קימולב ,סימעטנַא) עימעטנַא .ז ,ןְוָחַק

 .(סקיוועג

 עז .ןעמענ ,ַחֹקְל ןוֿפ ּפיציטרַאּפ ,תַחַק
 ,טרָאד

 ,לציּפ :סניילק :רעניילק .ת ,טֶק

 .טָא-טָא ;לסיבַא ךָאנ :לסיבַא ,טָק טַעְמִּכ --

 ;גנוגנערבמוא ;גנודנעלרַאֿפ .ז ,בָטֶק
 .עימעדיּפע

 ;(לָאּפ-םורד ,לָאּפ-ןוֿפצ) לָאּפ .ז ,בָטֹק
 -ריבלייא ;גנודנעלרַאֿפ ;ןטַײז-טענגַאמ

 .סערּפ-ןט

 ,םױב-סַאזלַאב .ז ,בָטֶק

 .רעמערטסקע :רעשירַאלָאּפ .ת ,יִּבִטְק

 -צעונגעק :טייקמערטסקע :נ ,תֹויִּבְטִק

 .טייקכעל

 -ָארּפ :רענָאמ :רעקידלושַאב .ז ,רֹוגֵטְק
 .רָארוק

 .עירָאגעטַאק :גנוקידלושַאב .ז ,הָיְֹונִטק

 :עיצַאזירַאלָאּפ :גנוריזירַאלָאּפ .ז ,בּוּטִק
 .טייקמערטסקע

 :רעטּפעקעג :רעטקַאהעגּפָא .ת ,םּוטִק
 ,רעטעשזַאסרַאֿפ ;רעטשַאַאב

 .(.מָאעג) זעּפַארט .נ ,הָמּוטְק

 ;(רעגניֿפ ,סוֿפ) רעטקַאהעגּפָא .ת יֵעּוטִק

 .רעטקַאהעגרעביא :רענעסירעגּפָא

 :גנוקַאהרעביא :גנוסַײררעביא .ז ,ַעֹוּטִק
 .גנוקַאהּפָא

 -עמונעגּפָארַא :רענעסירעגּפָא .ת ,ףּוטִק
 .(םיוב ןוֿפ טכורֿפ) רענ

 ; גנוסַײרּפָא-טכורֿפ :םענּפָארַא .ז ,ףּוּטק
 ןוֿפ גנורימשַאב ןוא גנורימרָאֿפסױא

 .ךעלקיטש-גייט
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 ,גנוכיור :גנורעכיור .ת ,רֹוּטִק

 .ךױרַײװ .ג ,הֶרֹוטְק

 .ךױרַײװ .נ ,תֶרֹוטִק

 ,טֹטָק עז .ךיז טגירקעג .ע"פ ,טֵטָק

 .יירעגירק .נ ,הָּטָטְק

 .רעטעדרָאמרעד .ת ,אָליֵטְק

 .גנוגעזּפָא ;גנודַײנשּפָא .נ ,הָמיֵטְק

 .סלציפ :רעקישטניילק .ז ,אָניִטְק

 .רעקירעירעדנימ .ז ,ןיִּטַק

 .טייקירעירעדנימ .נ ,תֹוניֵּטַק

 .ג ,הָעיִטְק
 .(דילג ַא)

 גנודַײנשּפָא ;עיצַאטוּפמַא

 םיוב ןוֿפ גנומענּפָארַא-תוריּפ .ז ,ףיִטָק

 .(טַאט ןוא הֹפוקּת)

 -ורֿפ) גנומענּפָארַא :גנוסַײרּפָא .נ ,הָפיֵטְק
 -ַאלג :שולּפ :טעמַאס :(ןעמולב ,ןטכ
 ,טייקיט

 .רעקישולּפ ;רעקיטעמַאס .ת ,יֵתָפיֵטְק

 ?ןטיוט ;ןענעגרה .י"פ ,(לֹטְקִי ,לֵטָק) לֹטְק
 .ןדרָאמ

 טעדרָאמעג ;ןרעװ טעגרהעג ,לָטָּקִה --
 .ןרעוו טיוטעג ;ןרעוו

 .דרָאמ ;גנוטיוט ;הגירה :טכַאלש .ז ,לָטֶק

 .דלעֿפטכַאלש ,לָטֶק-הֵדָׂש --

 ,םיוב רענירג קיביײא) סוטוברַא .ז ,בֶלֵטָק
 .(י"א ןיא טסקַאװ

 .ןריגָאלַאטַאק .י"פ ,גָלְטִק
 .ןרעו טריגָאלַאטַאק ,גֹולְטִק --

 ,לטייק-קומש .נ ,הָלֶמִק

 .גנוריגָאלַאטַאק .ז ,גּולְּמַק

 .ןייבנקעב .נ ,תיִלָטַק

 תּויָנּונְטַק - רֹוּשִק

 סָאװ רעכלעזַא :חצור !רעדרעמ .ז ,ןֶלָטִק
 ןעיורֿפ יד םיא ַײב ןברַאטש סע

 .רעשירעדרעמ :רעכעלטיוט .ת ,יָנְלְּטַק

 סע עכלעו ַײב) ןירעדרעמ .נ ,תיִנָלְּטַק
 ו .(רענעמ יד ןברַאטש

 -ּפָא ןדַײנשּפָא .י"פ ,(םֹטְקִי ,םֵטָק) םֹטְק
 .שַא טימ ןקעדוצ ;ןכערבּפָא :ןרעש

 -עגמורַא :ןרעוװ ןטינשעגּפָא ,םֵׂמָּקִה --

 טימ ןרעװ טקעדעגוצ ;ןרעװ ןטינש
 .שֲַא

 -ּפָא ;ןדַײנשמורַא ;ןדַײנשּפָא ,םֵּטק --
 .ןכערב

 -ייו :ןַײז ןיילק .ע"פ ,(ןטקִי ,ןֵטָק) ןֹטְק
 רעקיניװ :ןרעװ רענעלק :ןַײז קינ

 .ןעמוקּפָא :ןרעוו

 .ןרענימרַאֿפ ;ןרענעלקרַאֿפ ,ןֵטקַה --

 -רַאֿפ :ןרעװ טרענעלקרַאֿפ ,ןֵסְקֶה --
 .ןרעוו טרענימ

 ןרענימרַאֿפ :ךיז ןרענעלקרַאֿפ ,ןֵּטִקְתִה --
 .ךיז

 -נוי :רעקיצניװ ;רעניילק .ת ,ןֹפק ,ןֶטֶק
 -רעװרענימ :רעקיטרעוונילק :רעג

 .רעקיט

 .(ןשיּפ רַאּכ .צַאב) סניילק םיַּנַטְק --

 .רעקיטּפעקס :טסימיסעּפ ,הָנָמֲאְןַטְק א

 -קינייו ;רעקידנרעװ-רענעלק .ת ,ןֵּמִק
 .רעקידנרעוו

 רעניילק :טייקידלציפ :טייקניילק .ז ,ןֶטְק
 .רעגניֿפ

 ;טייהדניק ןַײז ןיא ,ֹונָטִקִּב -
 ,טנגוי

 ןַײז ןיא

 .רעכעלניילק .ת ייֵנּונְטַק

 .טייקכעלניילק .נ ,תֹּויַנּונְטַק



 בֵרְטִק - ַעונְטִק

 .לקיצָאטָאמ רעניילק .ז ,ַעֹונָטַק

 :טײקידלציּפ ;טיײקינילק :נ ,תּונָטַק

 .טייקכעלניילק

 רע ןעוו) טייהדניק ןַײז ןיא ,ותּונְטִקְּב --

 .(ןיילק ןעוועג זיא

 .טייהדניק ןַײז ןוֿפ ,ֹותּונְטַּקִמ --

 .לרעּפמיּפ : עלעּציּפ .ז ,ןֹטְנַטְק ,ןֵטָנַּטְק

 -בעב ,סעברַא) טכורֿפ-ןטיוש .נ ,תיִנְטַק

 .(א"א ךעל

 | -ירעדינ :רעטמַאַאב רעניילק .ז ,ןֶּתְנַטְק
 .רעטמַאַאב רעק

 :ןריטוּפּפַא .י"פ ,(עטֶקִי ,עַטֶק) עֹטְק
 .ןעמענּפָארַא ;ןדַײנשּפָא

 -ץגּפָארַא :ןרעוו טריטוּפמַא יַעֵטְקִה -

 .רעוו ןעמונעגּפַארַא : ןרעוו ןטינש

 ּפָארַא :ןדַײנשּפָארַא :ןריטוּפמַא ,ַעַּטִק --

 .ןצַאזּפָא ןיא ןלייטעצ :ןעמענ

 -עגּפָארַא ;ןרעװ טריטוּפמַא ,ַעֹוּטִק --

 .ןרעו ןעמונעגּפָארַא :ןרעװ ןטינש

 .(רדסּכ טשינ) ןסירעגּפָא ,ןיִעָּטְקִמְל =

 ,(געט 29) שדוח רעצרוק ,עָּטִקְמ שהה =

 .רָאי ץנַאג טשינ ,תַעַּטִקֶמ הָנָׁש --

 .ןדַײנשכרוד : ןגָאלשכרוד ,ַעַטְקַה --

 -ּפָארַא ;ןרעװ טקַאהעגּפָא ,ַעַּטַקְתִה --
 .ןרעװ ןעמונעג

 .רעטריטוּפמַא .ת ,ַעַּטִק

 ;לקיטש :טנעמגַארֿפ ;טינשּפָא .ז יעַטָק
 ,לייט

 :ןעמענּפָארַא .י"פ ,(ףֹסְקִי ,ףַטָק) ףֹטִק
 -ולב ,ןטכורֿפ) ןסַײרּפָא ; ןסַײרּפָארַא
 .(ןעמ

 -עגּפָארַא :ןרעװ ןסירעגּפָא ,ףֵטָּקִה --
 .ןרעװ ןעמונ

202 

 ןסַײרּפָא : ןעמענּפָארַא ,ףֵּטִק --
 -עגּפָא :ןרעװ ןעמונעגּפָארַא ,ףֹוּטִק --

 ,(גייט קיטש ַא ןגעוו ךיוא) ןרעוו ןסיר

 ןטינשעגּפָא :ןרעװ ןסירעגּפָא ,ףֵּטַקְתַה -- |

 .ןרעװ ןטינשרַאֿפ : ןרעוו

 .םַאזלַאב :עציווישז ;טֿפַאז-רעמייב .ז ,ףָטְק

 .לַאֿפּפָארַא :חטש רעקידעוּפיש .ז ,סֶרְּפַטְק

 ,ןכַאמ קישטַאלּפ .י"פ ,טֵקָטק

 "יור :ןרעכיר ע"פ ,(רֹטְקִי ,רטָק) רֹטִק

 :ןדניברַאֿפ .י"פ .(ךיורַײװ) ךיז ןרעכ

 ,ןקיניײארַאֿפ

 .ךױרַײװ וצ ןַײז ,רֶטָּקִה --

 .ךױרַײװ ןרעכיור ,רֵּטִק --

 .ךױרַײװ טימ ןרעוו טּפַאזעגנָא ,רֹוּטִק --

 ןברק ןעגנערב :ךױרַײװ ןרעכיור,רֵּטְקַה - |

 .ךױרַײװ ןופ חיר ןטײרּפשרַאֿפ וצ ידּכ

 :(ךױרַײװ) ןרעװ טכיורעג ,רֵטְקִה - !
 וצ ידּכ ןברק ַא יװ ןרעװ טכַארבעג
 .ךױרַײװ ןוֿפ חיר ןטײרּפשרַאֿפ

 -ַײװ טימ ןרעוו טּפַאזעגכרוד ,רֵּטִקְתַה --

 .ךיור

 .וויטָאמָאקָאל .ז ,רֵּטִק

 .ךױרַײװ .ז ,רֵּטִק

 .סקַא : רעטסעמכרוד .ז ,רָּטֹק

 .רעריֿפ-וויטָאמָאקָאל .ז ,יאֵרַּטק

 םעד ןקיטסעֿפרַאֿפ וצ ץילש .ז ,בֶרֵטַק
 םעד ןעִיצרַאֿפ וצ ,המהב ַא ףיוא לוע

 ןילק רעדָא ןקָאה-סגנודניברַאֿפ :טעמָאכ
 .ןענישַאמ ַײב

 ךרוד ןלייט-ןישַאמ ןדניברַאֿפ .ייפ ,בֵרָּטַק
 .טנוּפש רעדָא ןילק ,ןקָאה ַא

 ,ןקָאה ךרוד ןרעװ ןדנוברַאֿפ ,בֹורָטִק --
 .(ןלייט-ןישַאמ) טנוּפש רעדָא ,ןילק
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 .ןקידלושַאב .י"פ ,גֵרְּטַק

 .ןרעוו טקידלושַאב ,גֵרָטִקְתַה -

 ,גנוקידלושַאב .ז ,גּורָטִק

 ..ךױרַײװ ,נ ,תֶרֹטְק

 -סוא :;ןכערב .י"פ ,(איִקְי ,אָק) איִק
 ףיא ןבעגּפָא :ןעזרעווסיוא ;ןכערב
 .קירוצ

 -ּפָא :ןעזרעװסיוא :; ןכערבסיוא ,אֵקָה --
 .ןבעג

 -עגּפָא :ןרעװ ןכָארבעגסױא ,אָקּוה --
 .ןרעװ ןבעג

 ,גנוכערבסיוא .ז ,איִק

 .לטימ-ךערבּפָא .ז ,אּיִק

 .(.גרעביא) גנַאגלוטש ;ןגָאמ .נ ,הָביֵק

 :לעמ טלטַײבעג טשינ בָארג .ז ,רֶּביִק
 .ןעַײלק

 ,הָּדִק עז .סקינק :גנוגיײניּפָאק .נ ,הָדיֵק

 ,(לגױֿפ ,סקירטעּפַא) יוויק .ז ,יִויֵק

 ,(לגוֿפ) סוטַאטסירק סולענַאװ .נ ,תיִויִק

 -עטשַאב ;ןַײזָאד :ץנעטסיוקע .ז ,םֹוּיִק

 .גנוריֿפסױא ;גנוקיט

 .ץנעטסיזקעָאק ,םּוּיִקיּוִד --

 .ןַײזַאד רַאֿפ ףמַאק ,םּייִקַה-תָמָחְלִמ-

 .גנומענ .נ ,הָחיִק

 .עשטַאד ףיוא ןַײז .ע"פ ,טיק

 .ןעירעֿפ-רעמוז ;ורּפָא-רעמוז .ז ,טִיַק

 .רעמוז .ז ,אָטְיַק

 .רעמיצֿפָאלש :רעקלַא .ז ,ןוטיִק

 .ךיור :ףמַאד ;ערַאּפ .ז ,רֹוטיִק

 ,ןישַאמ-ףמַאד ,רֹוטיִק-תַנֹוכְמ --

 .ףיש-ףמַאד ,רֹוטיִק-תַּיִנָא --

 ,אָמְיֵק - גרָטק

 ,לֿפיש-ףמַאד .נ ,תיִרֹוטיִק

 .קינעשטַאד .ז ,ןָטִיַק

 .גנוניווו-רעמוז :עשטַאד .נ ,הָנָטְיַק

 .ןעירעֿפ-רעמוז .נ ,תּונָמִיַק

 סָאלעמָאליֿפ סודרוט) דזָארד .ז ,יִלְכיֵק
 .(לגוֿפ-גניז

 ןוֿפ ןּפעש וצ) ףַארושז-רעסַאװ .ז ,ןֹוליִק
 .(םענורב ַא

 .בלַאז-ןגיוא .נ ,תיִרֹוליִק

 ;לָאװ-ןגיצ ןוֿפ ףָאטש רעבָארג .ז ,יִקָליֵק !
 .רָאה עטלטַאּפעצ

 ןטלַאה :ןַײז םייקמ :ןריֿפסױא .י"פ ,םַיק
 םַײב ןזָאלרעביא : ןקיטעטשַאב :טרָאװ

 -ּפָא ;ןטלַאהֿפױא :ןטלַאהנָא :ןבעל
 .ןטלַאה

 ןטלַאהעג :ןרעװ טריֿפעגסױא ,םֹוּיִק --
 טקיטעטשַאב :ןרעװ טיהעגּפָא :ןרעוו

 .ןרעו ןטלַאהעגּפָא : ןרעוו

 -סיזקע :ךיז ןכעלקריװרַאֿפ ,םָּיִקְתִה --

 :ןעמוקרָאֿפ : ןרעוװ טריֿפעגסױא ; ןריט

 .ןרעוו טקיטעטשַאב :ןרעוו ןטלַאהעגּפָא

 .רעקיטליג :רעקידנריטסיזקע .ת ,םַּיַק

 .ןַײז :ןריטסיזקע ,םַּיק היה --

 -סיזקע :קיביײא טריטסיזקע ,םָּיַקְו יַח --
 .טריט

 -ַאטס :טײקטסעֿפ :ץנעטסיזקע .ז ,םִיָק

 .טייקליב

 -ַאטס :טייקטסעֿפ :ץנעטסיזקע .ז ,אָמָיְק

 .טעטיליב

 -יאעֿפ"סנבעל ,אָמָיְק-רַּב ,אָמיְקְְּ -
 :רעטסעֿפ :רעקיאעֿפ-ריטסיזקע :רעק
 .רעליבַאטס

 .עקידנעייטש .ת ,אָמְיָק



 ריק - אָמָיָק

 טייטש ;רָאלק זנוא טרעװ ,ןָל אָמִיָק --
 .זנוא רַאֿפ

 .ץנעטסיזקע ;גנואײטשֿפױא .נ ,הָמיִק

 .גנורירווַאטסער ;גנוטכירֿפױא .ז ,םּומיִק

 ,גנוריטסיזקע .נ ,תֹומָּיַק

 .ןגָאלקַאב :ןגָאלק .ע"פ ,ןֵנֹוק (ןיִק)

 "ורב סלֿבה) ןעמָאנ : ףרַאשדזיּפש .ז,ןִיַק

 ,(רעד

 .רעקידרעייא-סיורג .ת ,ןֵּיַק

 .דיל-גָאלק .נ ,הָניִק

 .עיצַאריּפטנָאק ,(הָיְנּונְק) .נ ,הָיְנוניִק

 ַא רעביא) םַאר-רעטיקסָאמ .ז ,ףֹוניֵק

 .(טעב

 .(סקיוועג ,ַארַאניס) קָאשיטרַא .ז ,םֵרָניִק

 .(ארעדעה) סקיװעג-קַארַאטַאט .ז ,סֹוסיִק

 רעד ןוֿפ ץנַאלֿפ עקיכירק .נ ,תיִסֹוסיִק
 ,(סקַאלימס) ןזיור החּפשמ

 :לדנעּפש :עּפַאשטש-ץלָאה .ז ,םָסיֵק
 ,רעכעטש-ןייצ :רעטילּפש-ץלָאה

 יד רַאֿפ .צַאב ;רָאטַארעּפמיא .ז ,רֶסיֵק
 ןיא סנכיײצ-לעטשּפָא עסיורג רָאג
 .ך"נּת

 -יכ ןיא) טינש-רעזייק ,יִרָסיִק ַחּוּתִג --
 .(ליגרור

 .עירעּפמיא .נ ,תּורְסיֵק

 .רעלַאירעּפמיא .ת ,יִרָסיֵק

 ןוֿפ טמיווש סָאװ) טיױק :םיוש .נהָּפיֵק
 ,(ןביוא

 ,שיֿפ-ליגומ .ז ,ןֹופיֵק

 ןיא טנָאמרעד) עּפלַאמ עניילק .ז ,ץֹופיֵק
 -עװָאס ;(טריציֿפיטנעדיא טשינ ,דומלּת
 ,דומלַּת ןיא טנָאמרעד) לגױֿפ רעקיטרַא
 ,(טריציֿפיטנעדיא טשינ
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 .גַײֿפ ;טכורֿפ עֿפַײר :רעמוז .ז ,ץיַק

 -וז ןעגנערברַאֿפ .ע"פ ,(ץיִקְי ,ץֶק) ץיִק
 .רעמ

 -וז ןכַאמ :רעמוז ףיוא ןעגנערב ?ץֵּיַק --

 .רעמ

 .רענעקורט-ןגַײֿפ .ז ,ץֵּיַק

 .ןטכורֿפ-רעמוז .נ ,הָציֵק

 גנוּפַאכֿפױא ךיז ; גנוקעוורעביא .נ ,הָציֵק
 ;גנודַײנשַאב :גנודַײנשּפָא ;ףָאלש ןוֿפ
 .לגימ :לקע

 :רעקידרעמוז .ת .טכורֿפ-רעמוז .ז ,ןוציִק

 ,ײזרַאֿפ-רעמוז ןוֿפ

 -םוצ :רעטצעל :רעמערטסקע .ת ,ןֹוציִק
 .רעטסרעסיוא ;רעקיֿפוס

 -עלמערטסקע :רעמערטסקע .תייָנֹוציִק
 ,רעלַאקידַאר :רעכ

 -לַאקידַאר :טעטימערטסקע .ת ,תויָנֹוציִק

 ,טייק

 ,רעקידרעמוז .ת ,יָציֵק

 .ַאנילרַאק -- סקיוועג קיכעטש .נ ,תיִנָציִק

 ןיא טנָאמרעד) ָארק :םױז-ןיציר .ז ,קיִק

 ,(דומלַּת

 .לייאניציר ,קיִק ןֶמָׁש --

 .(סוניציר) ץנַאלֿפ-ןיציר .ז.ןֹויִקיֵק

 ,גנוטכַארַאֿפ :קעלֿפ :דנַאש .ז ,ןֹולָקיִק

 .רעיױמ :טנַאװ ,(תוריק 'ר) .ז ,ריִק

 -רעניא :טנעװ-ץרַאה ,בֵּלַה-תֹוריִק --
 .ץרַאה ןוֿפ טײקֿפיט ,טייקכעל

 .רערעױמ ,ריִקיׁשַרָח --

 ,רַאדנעלַאק-טנַאװ ,ריִקיֵּחּול =

 .עּפַאמ-טנַאװ ,ריִק"תַּפַמ --

 .עטַאיצַאֿפ ,ריִק"תַּיַלֲע - |
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 ,רעגײז-טנַאװ ,ריִק-ןֹועָׁש --

 ,רעּפמילק :גנַאלק .ז ,ׁשיֵק

 ןכַײלגרַאֿפ .י"פ ;ׁשֶקָה (ׁשיִק)

 .ןרעוו ןכילגרַאֿפ ,ׁשֵקּוה --

 -רעד) טכורֿפ עקיטרַא-עקרעגוא .נ ,תֹוׁשיִק

 ,אּוׁשִק עז .(דומלַּת ןיא טנָאמ

 סיֿפ עטמורקעגנַײרַא טימ ןַאמ .ז ,ןְׁשיִק
 .(רעקיסיֿפ-סקיא)

 .לֿפעש :לגירק :טרָאװק :ּפעש ,ז ,ןֹותיֵק

 :רעקיטשינ :רעגנירג ;רעטכַײל .ת , ק

 .רעקנילֿפ :רעלענש

 ;טולּפ ;רעקינױטכַײל .ז ,תֵעַּדלַק --
 ,.רעטלַײארעביא

 ךרוד ריֿפסױא רעשיגָאל ,רָמֹחְו"לק --
 ;ןינע ןטסנרפ ןַא וצ ךַאז ערעטּכַײל ַא
 .ךָאנ טרֿפב

 .רעקיֿפױל-טכַײל ,ץֹורֵמ-לַק --

 -ַאב טשינ :רעקיטכיו טשינ ְךֶרע-לַק יה
 .רעקידנטַײד

 -לייארעביא :רעקיניזטכַײל ,שאֹר-לק -
 ,רעט

 .רעקיֿפױל-טכַײל ,םִיַלָנַר-לַק --

 .ןטכַײל ןוֿפ רעטסטכַײל ,םיִּלַקְּבֶׁש לֵּק --

 ;רעקידנֿפַײרגַאב-לענש ,הָסיִפְּת-לַק --
 ,רעקידנּפַאכ ךיז לענש

 .פיײברעביא רעטכַײל ,הָּלַק הָחּורֲא -

 .קיטעלטַאטכַײל ,הֶּלַק הָקיִטְלֶּתַא --

 .ץרַאה טכַײל ַא טימ ,לַק בֵלְּב --

 ןינב רעוװיטקַא רעטכַײל ,לֵּקַה ןִיָנִּבַה --

 .(ןינב רעט-1) קודקד ןיא

 יד ןיא שגֶד ןרַאֿפ צַאב ,לק ׁשֵנְּד -

 ןוֿפ בייהנָא ןיא ת"פכ ד"גב; תויתוא
 יחָנ אָוש ַא ךָאנ ןוא טרָאװ

 ,רעוועג טכַײל ,לק קֶׁשָנ -

 .טַײצ לקיטש ַא ,הֶּלַק הָעָׁש --
 -כַײלרַאֿפ ;טײקטכַײל ,(םיִלָק 'ר) .ז ,לֶק

 ,גנורעט

 -ערב-עווַאק) רענערב-רענרעק .ז ,יאֵלק
 .(רענערב-ןטשרעג ;רענ

 ז ,ןְליֵאְלָק
 .(פכעל

 .רעגנעה-רעדיילק ,(םיִבָלָק 'ר) .ז ,בָלֹק
 ,ןייבלקנעש .נ ,תָסֹּבְלִק

 ;טַאדלָאס :רענלעז .זיםַּנְלַק
 .ךיש רעטלגָאנַאב :שטנעמ

 = ברַאֿפ-ןידעלעס .

 -המחלמ

 -יור ;סעדנַאב עקסטַאדלָאס ,םיִּסַנְלַק --
 .סעדנַאב-רעב

 .ןכַאמוצ טסעֿפ ,דָלְקַה (דלִק)

 :לשמל) ןקַאבוצ .י"פ ,(הֶלָקִי ,הָלָק) הֹלַק
 .ע'פ .ןענעקירט :ןענערב :(עװַאק
 .קערש ןופ ךיז רעטנוא ןכַאמ

 טנקורטעג :ןרעוװ ןקַאבעגוצ ,הָלָּקַה ==

 -נַא רעדָא עװַאק) רעַײֿפ רעביא ןרעוו

 טמעשרַאֿפ :ןרעוװ הזבמ :(רענרעק ערעד

 .ןרעוו

 -ַאב :ןטכַארַאֿפ ;ןצעשגנירג ,הֵלָקַה --
 .הּפרח טימ ןגייל

 -רַאֿפ :טייקיסעמ :טײקטכַײל .נ ,הָלֶק
 -רעביא :הריבע עטכַײל ;גנורעטכַײל
 .גנוטיירש

 .סָאג :םָארטש :ץָארּפשסױרַא .ז ַחּוּלִק

 ;רעטּפַאזעגנַײא :רעטריברָאסבַא .ת ,טּולק
 -ץעגוצ :רענעמונעגנָא ; רעטנגייאעגוצ
 ,רעטלצרָאװעגנײא ;רעטקיטסעֿפ



 06 אֶליֵלַק - יּולְק

 -וצ ;ןריברָאסבַא .י"פ ,(טלְקִי ,טֵלק) טלק
 -םָארַא :ןגױזנַײא .ןּפַאזנַײא :ןענעגייא
 -ַאב ;ןעמענֿפױא :ןעמענּפָארַא :ןעמיוש

 .רעטנערבעג :רענעקַאבעגוצ .ת,יּולק

 .ךיז ןעמעננָא : ןעמענ ,הּפרח ;דנַאש .ז ,ןֹולָק

 .(תיִמּורק ךיוא) לטַײה .נ,תיֵמּולְק

 ,ןכײצ-דנַאש ,ןֹולָק-תוא --

 ,זױה-דנַאש ,ןֹולָק"תיֵּב --

 ,ביול .ז ,םוּלִק

 ,רענעטכָאלֿפעג .ת,ַעּולְק

 .גנולעשּפָא .ז ,ףּוּלִק
 .רעטלעשעגּפָא .ת ,ףּולָק

 יערָאק-םימׂשב :ערָאק .נ ,הָפּוּלִק

 ,לטַײה-טשרּוװ :לטַײה .נ ,תיִפּולְק

 -עגנַײא :ןרעװ טריברָאסבַא ,טלֵּקִה --
 -נָא :ןרעװ טלצרָאװרַאֿפ : ןרעוו טּפַאז
 .ךיז ןעמענ

 ;עטַאלּפ ַא ףיוא ןעמענפיוא ,טֵלְקַה =

 /" קיזומ ,עדער) דנַאב ַא ףיוא ןעמענֿפױא
 .(א"א

 ַא ףױא ןרעוו ןעמונעגֿפױא ,טֵלְקִה א

 .דנַאב רעדָא עטַאלּפ

 -קער :עיצברָאסבַא :םענֿפױא .ז ,טְלֵק

 .םענֿפױא-ןטור -יטרעוורעדנימ :רעטכעלש .ת ,לֵקֹולְק

 -ָארגעצ-ןדָאב) גנוריוויטלוק .ז ,רּוטְלִק ,רענעברָאדרַאֿפ :רעניימעג :רעק

 .(גנוב ,בלַאז-ןגיוא .נ ,תיִרֹולִק

 -רָאקער-פַײט ןָאֿפָאטעננַאמ .ז ,לֹוקְטַלְק | :רָעכַאװש :רעזיול :רערעטיש .ת ,ׁשּולָק
 ףיוא םיטש ןעמענוצֿפױא רישכמ) רעד .רעכעלכַאװש

 ,(דנַאב א
 = ,טײקטכַײל .נ ,תֹוּלַק

 .(ןדָאב ןבָארגעצ) ןריוויטלוק .י"פ =
 (ןדָאב ןבָארגעצ) | ' 6 ,טכַײל .פ"הת ,תּוּלַקַּב

 .(ןדָאב) ןרעוו טריוויטלוק ,רֹז -
 גיט א טל -רעביא : טייקיניזטכַײל ,תַעַּד-תּולַק =

 -וצ :רענרעק עטנערבעג ..ז ,איִלָק ,יִלָק ,טייקטלַײא
 .רענרעק ענעקַאבעג

  ילק- -גנירג :טײקינױטכַײל ,שאֹר-תּולק --
 .ןייבלקנעש .נ ,תָסֹביִלְק ,גנוצעש

 ,שיװַאלק :) ,דיִלָק -ַא :ןצירּפש .ע"פ ,(חַלְקִי ,חַלָק) ַחֹלִק

 ,גנוקַאבוצ ;גנונערב .נ ,הָּיִלְק -ָארטשסױרַא ; ןעמָארטש ;ןצירּפשסיױר

 ,גנומָארטש .גוהָחיִלְק טא
 -ּפָח :םָארטש טימ ןצירּפשנַײרַא ,ַחָלֵק --

 -סױא :ןצירּפש :ןרישוד :ןצירּפש
 .ןקידייל

 -ֿפיױא :םענֿפױא :עיצברָאסבַא .נ ,הָטיִלְק
 -וצ ;גנוּפַאזנַײא :גנוגיוונַײא ;גנומענ
 -ענּפָארַא :גנולצרָאװנַײא ;גנונגייא

 ,גנומױשּפָא : גנומ .שוד ַא ןעמענ :ךיז ןרישוד ,ַחֵלִקְתַה --

 :רעקניטכַײל :רעטכַײל רעייז .ת ,ליִּלַק .(טיורק ןוֿפ :לשמל) במָאלג :לגנעטש .ז ,הַלָק
 ;לבריו :בורגלסעק :לסעק .נ ,תַחַּלַק .רעכעלמערָא

 .רעכעלמערָא :רעקניטכַײל .ת ,אָליִלַק .(.גרעביא) םָארטש -לבריוו
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 ,תוא רעטסדנימ ,אָליִּלק אָתֶא -
 .ךַארּפש עכעלמערָא ,אָליִלַק אָנְׁשִל --
 ,טײקטכַײל .ג ,תּוליִּלַק

 .ליוק עשירעליטרַא ;לױק .ז ,ַעיִלְק

 -ליצ :טכעלֿפעג ;גנוטכעלֿפ .נ,הָעיִלָק
 .גנוליצ :גנוסיש ליצ םוצ :גנוֿפערט

 .רערַאבלעשּפָא ; רעקילעטּפָא .ת ,ףיִלָק

 .לָאש :גנולעשּפָא .נ ,הֵּפיִלְק

 -ַאמ-רעזיול ;גנוכַאמ-רעטיש .נּוהָׁשיִלְק
 ,גנוכ

 ;טיײקזױל :טייקרעטיש :נ ,תֹוׁשיִלָק
 ;טײקירעבַאלש :טײקכעלכַאװש
 .(.גרעביא) טיײקכעלכעלֿפרעב

 ;ןַײז טכַײל .ע"פ ,(לקָי ,לַק ,יִתֹלק) ללָק
 רענעלק :;ןַײז קנילֿפ :ןרעװ טכַײל

 -רעוורעדנימ :ןרעװ רעקינייװ :ןרעװ

 ףַײז קיש

 ;ןַײז טכַײל ,לֵּקִה =
 .ןַײז קיטרעוורעד

 ,"וצ טכַײל ,-ֵל לֶקָנ --

 .(טייקירעווש ןָא) טכַײל ,הֶּלִקְנ לַע --

 -יוא

 -נימ :ןַײז קנילֿפ

 ;ןכַאמ רעטכַײל :ןרעטכַײלרַאֿפ ,לֵקָה --
 .ןצעשגנירג :ןרעגנירגרַאֿפ

 ןוא ןצעשגנירג ,דֶנֵנָּכ ֹוׁשֹאֹר לֵקָה =
 .ייּפלּכ קיניזטכַײל ןעלדנַאה

 טרעטכַײלרַאֿפ ;ןרעװ רעטכַײל ,לֵקּוה --
 .ןרעוו טרעגנירגרַאפ ;ןרעװ

 -רַאֿפ :תוללק ןֿפרַאװ :ןטלעש ,לֵלַ 3

 .ןטלעש

 ןטלָאשרַאֿפ :ןרעװ ןטלָאשעג ,לֹוּלִק -
 .ןרעוו

 ןטלעש :ןרעװ ןטלָאשרַאֿפ ,לֵּקִקְתִה -
 .ךיז

 ַעֹלָק -ְליִלַק

 :רעקיצנַאלג .ת ,לֶלֶק

 .רעטרעַײש

 -עג :רעטרילָאּפ

 .זנָארב :שעמ רעטרילָאּפ ,לֶלָק תֶׁשֹחְנ --

 .גורק עסיורג רָאג .ת ,לֶּלַק

 .קילגמוא :הרצ ;טכולֿפ :הללק .נ ,הָלָלְק

 ביל טָאה סָאװ) רעקידנטלעש .ת ,ןְלֶלַק
 .(ןטלעש וצ

 .רעדעֿפ :לדנעּפ :ענעּפ .ז ,םֹומְלק
 -טכַאמלוֿפ (ק"ֵסְמַּב) םֹומְלָקיתַריִסְמִּב =

 ,בָאגרעביא

 -רעדעֿפ ןייא טימ ,םֹומְלִק-תַכיִׁשְמִּב --
 .(ןסַײרוצרעביא ןָא) יצ

 -טרָאװ ,רעלעֿפ- בַײרש םֹומְלְק-תַטיִלְּפ +
 .ןבַײרש ןיא זָאלסױא

 רַאֿפ עלעטסעק :לטכעש-רעדעֿפ .ז ,רֶמְלק
 .גיײצעגבַײרש

 ןטרעקרַאֿפ ןיא קורדסיוא- הנשמ) ,יָנְלַק
 ;טּגײמעג ,טכַײל רימ זיא'ס (ןיימ
 .טקירדרעד ןיב ךיא .רעווש רימ זיא'ס

 טביולעג :ןטעּפשּפָא :ןכַאלּפָא .י"פ ,סֵּלַק
 .ןרעװ טמירעג :ןרעוו

 -ּפָא ;ןכַאלסױא :ןכַאלּפָא ,םּלִקְתַה --
 :ןרעוװ טמירעג :ןרעװ טביולעג ;ןטעּפש

 .םור :בױל :קזוח :טָאּפש .ז ,םֶלָק

 :קוח :טָאּפש .נ ,הָסּלַק
 .ײרעטעּפשּפָא

 :ײרעכַאלּפָא

 ,גנולַארטשעצ ;דנעלב :ןַײש .ז ,רֵּתְסַלְק

 -עג :ןכירטש-סטכיזעג ,םיִנָּפ רֵּתְסִלָק -
 .טלַאטש

 -ײלש :ןֿפרַאװ .י"פ ,(עֵלֶקִי ,עַלֶק) ַעֹלַק
 ןבַײרטרַאֿפ :ןקיטַײזַאב :ןסיש ;ןרעד
 .ןטכעלֿפסױא : ןטכעלֿפ :(.גרעביא)

 ;ליצ םוצ ןסיש ,הֶרֵּטַּמַה לֶא עלָק -
 ,לטניּפ ןיא ןעלמ



 ׁשלְק -- ַעֹלָק

 טרעדַײלשעג : ןרעוו ןֿפרָאװעג .,ַעְלָּקִה --
 :ליצ ַא וצ ןרעװ ןסָאשעג :ןרעו
 -ָאלֿפעג :קילעֿפוצ ץעגרע ןעמוקנָא
 .ןרעװ ןטכ

 וצ ןסיש :ןרעדַײלש :ןֿפרַאװ יַעָּלַק --
 .ןטכעלֿפסױא : ןטכעלֿפ :ליצ ַא

 טרעדַײלשעג :ןרעװ ןֿפרָאװעג ,ַעֹוּלִק --
 .ןרעװ ןטכָאלֿפעגסױא :;ןרעוו

 ;ךיז ןֿפרַאװ :ךיז ןרעדַײלש ,ַעָלַקְתֶה --
 . .ךיז ןֿפערטנָא קילעֿפוצ

 -ןלַײֿפ :רערעדַײלש-ןיטש .ז ,עֶּלִק
 .ןסיש ןיא רעטריזילַאיצעּפס :רעסיש

 ;(רישכמ) רערעדַײלש-ןייטש .ז עַלָק
 :ץרַאטָאק :(לכלַײק-ןָארטַאּפ) ליוק
 .טכעלֿפעג :לגעז :גנַאהרָאֿפ

 ןסישוצסױרַא  ןייטש-לגוק ,עַלָק"ְןָבֶא --
 .ןישַאמ-רעדַײלש ַא ןוֿפ

 ןייטש-לגוק רַאֿפ רעגעלעג ,עֵלָּקַה ףֵק --
 -סגנוקינַײּפ ; ןישַאמ-רעדַײלש ַא ןיא
 .םונהיג ןיא רישכמ

 ןוֿפ רצח ןרעסױא ,םיִעָלָּקַל ץֹוח --
 .ןּכשמ

 .ןסילוק יד רעטניה ,םיִעְלָּקַה יֵרֹוחֲאַמ --

 :ןלעשּפָא .י'פ ,(ףלָקִי ,ףֵלָק) ףלָק
 .ןבָאשּפָא

 / -עגּפָא :ןרעװ טלעשעגּפָא ,ףֵלָּקִה עז
 .ןרעװ ןבָאש

 .ןבָאטּפָא :ןלעטּפָא ,ףֵּלַק --
 ןבָאשעגּפָא :ןרעװ טלעשעגּפָא ,ףּולָק -

 .ןרעוו

 .ןבָאשּפָא : ןלעשּפָא ףֵלָקַה -

 .ךיז ןלעש :ךיז ןלעשּפָא ,ףֵּלַקְתַה --

 .(ןליּפש וצ) טרָאק :טעמרַאּפ .ז ,ףֶלֶק
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 -עשטוצ ;הּפילק :ערָאק :לָאש .נ ,הָּפִלְק
 .(.גרעביא) שינעּפ

 .ץכעלָאש ,תֹוּפִלִק --
 .לטסעק-לרוג :ענרוא-לַאװ .ז ,יַּפְלִק

 .רעליּפש-ןטרָאק .ז ,ןָּפְלַק

 .ײרעליּפש-ןטרָאק .נ ,תּונָפְלַק
 ;גנורעוו-עילַאק :גנוקידעשַאב .ז ,לּוקְלִק

 .גנוברַאדרַאֿפ

 ןוֿפ גנוקיטלַאװגרַאֿפ ,ןיִּדַה לּוקְלְק =
 .טייקיטכערעג

 :ןכַאמ עילַאק :ןקידעשַאב .י'פ ,לֵקְלק

 -ַײלש ;ןקידניז ;ןלַאֿפכרוד :ןברַאדרַאֿפ
 ,ןֿפרַאשנָא :ןֿפַײלשנָא :ןֿפרַאװ :ןרעד

 יד ןקיטלַאװגרַאֿפ ,ןיֵּדַה תֶא לקְלַק 7
 ,טייקיטכערעג

 ;ךיז ןכערבסױרַא ,הָרְוּׁשַה תֶא לֵקְלַק -
 .טייקיטכערעג ןוֿפ געוו ןוֿפ ןײגּפָארַא

 עילַאק :ןרעװ טקידעטַאב ,לֹוקְלָק --
 .ןרעוו ןברָאדרַאֿפ : ןרעוו

 .שטנעמ רענעברָאדרַאֿפ ,לֶקְלֶקְמ םֶדָא --

 עילַאק :ןרעװ טקידעשַאב ,לֵקלִקְתַה -- |
 ןעלסיירטעצ :ןרעו ןברָאדרַאֿפ : ןרעוו
 .ךיז

 -סימ :לַאֿפכרוד ;גנוברַאדרַאֿפ .נ ,הָלָקְלַק
 ,גלָאֿפרעד

 -ַאמ רערעטיש .י"פ ,(שלְקִי ,ׁשֵלָק) ׁשלִק
 .ןרעוו ךַאװש .ע"פ .ןכַאמ רעזיול :ןכ

 -עגּפָא :ןרעװ רערעטיש ,ׁשֶלָּקִה -
 .ןרעוו קירעבַאלש :ןרעװ טכַאװש

 ,ןכַאמ רעזיול : ןכַאמ רערעטיש ,ׁשֵּלַק --

 .ןכַאמ רעזיול :ןכַאמ רעטיש ,ׁשֶלָקַה --

 .ןרעװ רערעטיש ,ׁשֶלָקִה --
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 רעזױל :ןרעװ רערעטיש ,ׁׂשֵּלַקְתִה -
 .ןרעוו

 .לּפָאג"ייה .ז ,ןֹוׁשְלק

 -םענֿפױא :שיוק :שױק-ןטכורֿפ .נ ,תֶלָק
 ןעמענוצֿפױא) ןייטשלימ רעטנוא קַאז

 .(לעמ סָאד

 .לעטשעג :טנעמוטסָאּפ .נ ,תֹוּתְלַק

 .אנוׂש :רענגעק ;דנַײֿפ .ז ,םֶק

 .רעקיסױארָאֿפ : רעטשרע .ת ,אָּמֵק

 אּתכסמ ןוֿפ רעיוט רעטשרע ,אֵּמַק אָבָּב --

 -- ןרעטסלטימ} רעיוט רעטייווצ) ןיקיזנ

 -צעל} רעיט רעטירד ,אֶפיִצְמ אֶבָּב

 .(אָרְתַּב אָבָּב -- ןרעט

 טנָאמרעד אנּת רעטשרע ,אָּמַק אָּנַּת -
 .הנשמ רעד ןיא

 ;טיײקידתינומדק :טייקטשרע .נ ,תֹואָּמַק
 .טײקכצלטלַארוא

 -ידתינומדק :;רעכעלבייהנָא .ת ,יִאֵּמַק

 .רעכעלטלַארוא ;רעק

 דלָעֿפ ןֿפױא האובּת עקידנעייטש .נ ,הָמָק
 -דלעֿפ לֵלּכ ןרַאֿפ .צַאב :טינש ןרַאֿפ
 .ןסקיוועג

 -ילעמַאב ;גנולעמַאב ;גנולעמ .ז יַהּוּטִק

 ,גנוק

 -שטעװקעצ ;רעטשטיײנקעצ .ת ,טּומְק
 .רעטרידלַאֿפ ;רעט

 :גנושטעווקעצ :גנושטיינקעצ .ז טּוּמִק

 .גנורידלַאֿפ

 ;רעטגקורטרַאֿפ ;רעטקלעװרַאֿפ .ת ,לּומִק
 .רעטרַאדעגּפָא

 ,גנורירוװַאטסער ; גנוטכירֿפױא .ז ,םּוּמִק

 -עגוצ :רעטקירדעגנעמַאזוצ .ת ,ץֹֹומָק
 רעטריטקנוּפ ;רעטלַײבעג :רעטכַאמ
 (+) ץמָק ַא טימ

 טמָק - ׁשלִק

 ;גנוריצודער ;גנוקנערשַאב .ז ,ץֹוּמִק

 .גנורָאּפשּפָא : גנורענימרַאֿפ

 -בלעוועגסיוא ;רעטבלעוװעג .ת ,רּומָק

 .רעט

 .גנובלעווסיוא ; גנובלעו .ז ,רֹוּמק

 .עקלכעטש : ןרָאד .ז ,ׁשֹוּמִק

 ;ןרעװ טּפמורשעגנַײא .י"פ ,זֵמָּקִה (זֹמְק)
 .ןרעװ טקירדעגנעמַאזוצ

 -סנבעל :זַײּפש :טױרב :לעמ .ז ,חַמָק
 .לטימ

 :ןלעמַאב :לעמ טימ ןטישַאב .י"פ יַחֵּמַק

 .ןלעמרעטנוא

 -עוו טישַאב :ןרעװ טקילעמַאב ,ַחֹומִק -
 .לעמ טימ ןרעוו

 .לעמ ןטישוצ ,ַחֵמְקַה --

 .לעמ ןרעוו טישעגוצ ,ַחֵמְקִה -

 -עצ ןרעװ :ךיז ןקילעמרַאֿפ ,ַחֵּמִקְתַה --
 .לעמ וצ ןרעװ :לעמ ףיוא ןביר

 .לעמ .ז ,אָחְמִק

 עמערָא רַאֿפ עציטש ,אָחְסִפְּד אְָּמִק -

 .תוצמ ףיוא ןבָאה ןלָאז ייז ,חסּפ ברע

 ,םוידיִא) למיש-רעטעלג :למיש .ז ,ןֹוחָּמִק
 ,(טייקנַארק ןסקיוועג

 .רעקיטרַאלעמ :רעקילעמ .ת ,יִחְמִק

 ;ןשטעװקעצ .י'פ ((טֹמְקִי ,טֵמָק) טֹמָק
 .ןעװעדלַאֿפ ;ןשטיינקעצ

 -לַאֿפעג ;ןרעװ טשטעווקעצ ,טֵמָּקִה --
 .ןרעוו טעוועד

 -לַאֿפ :ןשטעווקעצ :ןשטיינקעצ ,טַּמִק --
 .ןעוועד

 .ןרעטש ןַײז ןשטיינק ,וחָצֵמ תֶא טֵּמִק -

 טשטעווקעצ :ןרעװ שטיינקעצ ,טֹוּמִק --
 .ןרעו טעװעדלַאֿפעג ;ןרעװ



 ץּוצְמִק - טֹמָק

 -עצ :ןרעװ טשטעװקעצ ,טֵּמַקְתַה --
 .ךיז ןשטיינק :ןרעוו טשטיינק

 .דלַאֿפ :שטיינק .ז ,טָמק ,טָמָק

 .עלעשטיינק .ז ,טּוטְמִק

 -ָאיפָא עצירעשטשַאי-גנַאלש .ז ,ןֶטֶמַק
 ,(סודָאּפַא סורוַאס

 -ץדלַאֿפעג ;טיײקטשטיינקעצ .נ ,תּוטיִמַק

 .טייקטעוו

 .עדָאמָאק .ז ,רָטְמִק

 .רעקיביגכָאנ (ךיז) ;רעשיטסַאלע .ת ,זיִמָק

 -כָאנ (ךיז) :טײקשיטסַאלע נ ,תֹוויִמְק
 ,טייקיביג

 .רעקילעמ .ת ,ַחיִמָק

 .טייקילעמ .נ ,תּוחיִמְק

 -עלשטיינקעצ ;רערַאבשטיײנק .ת ,טיִמְק
 .רעכ

 ,גנושטיינקעצ :שטיינק .נ ,הָטיֵמְק

 .גנורַאדּפָא : גנוקלעוו .נ ,הָליֵמָק

 -ומַא ,,(תֹועיִמְק ,םיִעיִמְק 'ר) .ז ,עיִמָק
 .עימק :טצל

 ;רעגניֿפ-גניר .נ ,הָציִמָק
 .רעגניֿפ ַײרד

 טימ םעננָא

 -לעוועג ;טיײקטבלעוװעגסיוא .נ ,תּוריִמְק

 ,גוב

 ;ןקלעװ .ע"פ ,(לֵמְקִי ,לֵמָק ,לֵמָק) לֹמְק
 .ןרעוו טנקורטעגסיוא ;ןרַאדנַײא

 .רעטרַאדעגּפָא :רעטקלעװרַאֿפ .ת ,לֵמָק

 ןוֿפ טייקנַארק) למיש-ןירטיצ .ז ,ןֹולָּמִק

 .ןענירטיצ

 : ןעלקיװמורַא .י'פ ,(עַמְקִי ,עַמָק) עמק

 .ןדניבמורַא
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 -מורַא :ןרעוװ טלקיװעגמורַא ,ַעֵמְּקִה --

 .ןרעוװ ןדנובעג

 .טעלומַא :עימק .ז ,ַעֵמָק

 .סָאװ-סעּפע :לסיבַא .פ"הת ,הָעָמִק

 .זַײוװכעלסיב ,הָעמִק הֶעְמִק --

 -ניילק :רעמערקילַײטעד .ז ,יאַנֹועְמִק

 .רעלדנעה

 .לדנַאה-לַײטעד .נ ,תּונועָמִק

 .-לַײטעד :רעשילַײטעד .ת ,יִנֹועָמִק

 -וצ ;ןכַאמרַאֿפ .י"פ ,(ץֹומְקִי ,ץֵמָק) ץמק
 ןעמענ :ןשטעװקנעמַאזוצ :ןקירדנעמַאז

 ןענכיײצַאב :רעגניֿפ ַײרד טימ סעּפע

 ( :) ץמק ַא טימ

 -ניֿפ ַײרד טימ ןרעוו ןעמונעג ,ץֵמָּקִה --

 -עגנעמַאזוצ ;ןרעװ טכַאמרַאֿפ ;רעג

 ַא טימ ןרעוו טנכיײצַאב :ןרעוװ טקירד

 + + ) ץמק

 :רעגניֿפ ַײרד טימ סעּפע ןעמענ ,ץיּמַק --
 -נערשַאב : ןעגנערבנַײא ;ןרָאּפשנַײא
 .ןעלמַאזנַײא :ןעק

 ,רעגניֿפ ַײרד טימ ןעמענ ,ץֵמָקַה --

 -נַײא ;ךיז ןקירדנעמַאזוצ ,ץֵּמַקְתִה --
 .ךיז ןרָאּפשנַײא : ךיז ןּפמורש

 -ניֿפ ַײרד ןוֿפ ןציּפש יד ףיוא .ז,ץֶמֹק
 .לסיבַא :רעג

 יז יִֵמָק יִַמַק
 .תוא ןַא

 רעטנוא .- ןכיײצ-לַאקָאװ

 .ץמק רעכעלטנייוועג ,לֹודָּג ץֵמָק --

 סָאװ ץמק (ףּוטָח ץֵמָק) ןֶטִק ץֵמָק -
 .שידִיי ןיא ץמק ַא יװ טגנילק

 יו טגנילק סָאװ ץמק ( :.) .ץיַמָק ףָטֲח --
 .אָוש עטריטנעצקַא ןַא

 יקעמש ַא :עלעסיב ןיילק ַא .ז ,ץּוצָמַק



 הֹנָק - תּוצְמַק 21

 ַא טימ גנוריטקנוּפ ,גנויצמקַאב .נ ,תּוצָמַק

 .ץמק

 .רעגרַאק .ז ,ןֶצְמִק

 .טֿפַאשגרַאק .נ ,תּונָצְמִק

 .רעכעלטּפַאשגרַאק .ת ייָנָצְמִק

 .קירנמיא :קינײשט .ז ,םּוקָמְק

 -לעוועג ןכַאמ .י'פ ,(רֹמְקִי ,רַמָק) רֹמַק
 ,גנוב

 ,גנובלעוועג טימ ןרעוו טיובעג ,רַמָּקִה --

 ןבלעוועג :ךיז ןגיובסיוא ,רֵּמִקְתִה --

 .ךיז

 .גנובלעוועג .ז ,ןֹורָמִק

 .סקיוועג-לכעטש .ז ,ןֹוׁשְמִק

 .טערב-ץרָאטש ַא ןוֿפ דנור .נ ,הָרָמִק

 .גנובלעוועג .נ ,תֶרֹמִק

 ;(.גרעביא) זַײרק-החּפשמ :טסענ .ז ,ןֵק
 .גנוליײטּפָא : לרעמעק

 רעד ןוֿפ גנובַײרטרַאֿפ ,ןֵקַה ַחּוּלִׁש --
 רעדייא טסענ רעד ןופ לגיופ-רעטומ

 -הרוּת) ךעלעייא יד סױרַא טמענ ןעמ

 .(ץעזעג

 .קיצֿפוֿפ ןוא טרעדנוה ,ן"ק

 קיצֿפיֿפ ןוא טרעדנוה ,םיִמָעְט ןיק --
 .ןדיירסיוא

 אנקמ :קיטכיזרעּֿפײא ןַײז .י"ועפ ,אֵגֹק

 ;שיטַאנַאפ ןַײז :ןעניגרַאֿפ טשינ :;ןַײז

 .ןבעל ןוא בַײל טימ ןבעגעגרעביא ןַײז

 -סױרַא ;טכוזרעֿפײא ןֿפורסױרַא ,אֵנְקַה --
 .האנק ןֿפור

 אנקמ :קיטכיזרעֿפײא ןַײז ,אָּנִקְתִה --

 .ןעניגרַאֿפ טשינ ;ןַײז

 | -רעֿפײא קרַאטש :רענעסיברַאֿפ .ת ,אָּנִק

 .רעגנערטש ;רעקיטכיז

 -ץעניגרַאפ-טשינ :;טכוזרעֿפײא .נ הָאָנְק

 -ַאֿפ :טײקנסיברַאֿפ :האנק :טייקשיר

 .סעּפע וצ טייקנבעגעגרעביא עשיטַאנ

 ןשיוצ טכוזרעֿפײא ,םיִרְפֹוס תֵאָנְק --

 .טײקנסיברַאֿפ ;םזיטַאנַאֿפ .נ ,תֹואָּנַק

 -נעניגרַאֿפ טשינ :רעקיטַאנַאֿפ .ת ,יאַּגִק

 ,רעקיד

 ןיא רעקיטַאנַאֿפ ןוֿפ עטקעס ,םיִאָּנַק --

 .ינש תיב ןוֿפ ןטַײצ יד

 :רענעסיברַאֿפ ;רעשיטַאנַאֿפ .ת ,יאָּנַק

 .רעטרַאּפשעגנַײא : רעקיטכיזרעֿפײא

 .רעקיטכױרעֿפײא .ת ,ןְתֲאְנַ ,ןָאְנק
 .טײקיטכיזרעֿפײא .נ ,תּונָתֲאְנַק

 .רענעסיברַאֿפ :רעקיד'האנק .תִייִנֲתֲאְנַק

 -עביא ןסַײרּפָא ;ןדַײנשמורַא .י"פ ,בָּנִק

 ןסנירג ןופ רעטעלב עקיר

 ןסירעגּפָא :ןרעוו ןטינשעגמורַא ,בֹזֹּנִק --
 .(ןסנירג ןוֿפ רעטעלב עקירעביא) ןרעוו

 -עיּפָאנָאק -- ַאװיטַאס סיבַאנַאק .ז ,םֹובָּנִק
 .ץנַאלֿפ

 "גירג ןוֿפ רעטעלב ענעסירעגּפָא .נ ,תֶבנָק

 .ןס

 .טקלעב-ץיטש ;ןקעטש :ןקָאלֿפ .ז ;םָּדִנְ

 -ַא :ןֿפיטשמורַא .ע"פ ,םָּדְנִקְתִה ,(םּדְנַק)

 .ןלוויווומור

 .רעװױװמורַא : רעֿפיטש .ז ,םֶּדִנְ

 .טײקשירעֿפיטש .נ ,תּוסִּדְנִק

 .רעשירעֿפיטש .ת ,יָסָּדְנָק

 -נַײא :ןֿפױק .י'פ ,הָנְקִי ,הָנָק) הֹנָק
 -ייא ןעמוקַאב :ןעלדנַאהנַײא :ןֿפױק

 .סעּפע ףיוא טכער-םוטנג



 רּוטְנִק - הֹנָק

 -ַאב ןיא ןעמענרעביא ,הָכיֵׁשָמִּב הֹנָק --

 .עטֿפױקעג סָאד ןריֿפרעביא ךרוד ץיז

 .ןסיוו ןרעבָארעד ,תַעַּד הֹנֵק --

 .עביל ןיא ךיז ןֿפױקנַײא ,בֵל הּכק -

 -רעד ןסיורג ןרעבָארעד ,ּומְלֹוע הֹנָק --
 .גלָאֿפ

 .טנַאקַאב טוג ןרעװ ,םֵׁש הנָק -

 -נַאהעגנַײא :ןרעװ טֿפױקעג ,הַנָּקִה --

 :םוטנגײא וצ ןרעוװו :ןרעװ טלד

 .ןרעו טרעבָארעד

 ;ןרעֿפילרעביא ;ןזַײװרעביא ,הֵנְקַה --
 .ןעמיטשַאב ;ץיזַאב ןיא ןבעגרעביא

 -רעביא :ןרעװ ןזיוועגרעביא ,הֵנְקִה --

 .ןרעוו טרעֿפילעג

 -נעטשסקיוועג :גנַאטשנסקיװעג .ז ,הָנָק
 -יורג) ןייבניש ;גַײװצ ;גַײװצּפָא ;לג
 -ַאֿפ-רעגניֿפ ;:(רעניילק רעדָא רעס

 עֿפול :ןקעטש :גנַאטע :ןקָאלֿפ :גנַאל
 -רָאר :רערטֿפול :(רעוועגסיש ןוֿפ)
 -עג קידעקעמש :;(סצט מגַארֿפ) סקיוועג

 .(ך"נּפ ןיא) סקיוו

 .ןייב-ןגיובנלע :ןייבנלע ,עֹורָז הֵנָק --

 ,גנַאטש-גָאװ ,םִיַנְזאּמַה-הָנְק --

 :גנַאטשטסעמ ;בַאטשסַאמ ,הָּדִמ"הַנְק --
 .עיסנעמיד

 סע רעכלעו ןוֿפ ענעּפ ,הָצֹונ"הַנְק --
 .ןרעדעֿפ יד סױרַא ןסקַאװ

 ,רָאר-רעקוצ ,רָּכָס"הַנָק --

 רעזָאלֿפליה ןוא רעכַאוש ,ץ'ּוצִר הָנָק --
 .שטנעמ

 קיסַאפ ןַײז ,דֶחֶא הָנָקְּב הֹלָע --
 ,עשטיק :טסעג .נהָּגִק

 .רעגנערטש .ת ,אֹוּנַק
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 -ָאװעג עילַאק ןוֿפ גנוסַײרּפָא .ז ,בּוּנִק
 .ןסקיוועג ףיוא רעטעלב ענער

 .גנוקיניירּפָא :גנושיװּפָא .ז ,ַחֹונִק

 .רעסעד ,הָּדִעְס-ַחּוּנַק =

 .(ןסע ןכָאנ) גנושיװּפָא ליומ ,הָּפ-ַחּוּנַק --

 ;רעטרעטיברַאֿפ :רעטנזגַררעד .ת,טּונְק

 .רעטכַארבעגֿפױא

 ;גנואַײז-אנקמ .ז ,יּוּגְק
 .טכַאד

 -רַאֿפ-טַאררַאֿפ

 :רעטלדנַאהעגנַײא :רעטֿפױקעג .ת ,יֹונְק

 .רעטנגייאעגוצ ;רעטרעבָארעד

 גנוסערֿפנַײא ךיז ;גנואיוב-טסענ .ז ,ןּוּגִק

 .(.גרעביא)

 .ןרָאר ןוֿפ ןטכָאלֿפעג שיוק .ז ,ןֹונָק

 .עיצַאריּפסנָאק .נ ,הָיָנּונְק

 .(טעב ַא רעביא) סַאר-רעטיקסָאמ .ז ,ףֹוּגִק

 -עלק ַײב) רעֿפַײרג-רעטעלק :נ ,תָנָקֹונְק
 .(ןסקיוועג-רעט

 -ײרּפָא :ןשיװסיױא : ןשיװּפָא .י"פ ,ַחַּנִק

 .ןקינ

 טשיוועגסיוא :ןרעוװ טשיװעגּפָא ,ַחֹוּנִק --
 .ןרעוו טקינײרעגּפָא : ןרעוו

 .ךיז ןשיװּפָא ,ַחֵּנִקְתִה --

 : ןענרעצרעד :ןרעגרע .י"פ ,טנְקַה (טנִק)
 סָאד ןּפַאצרַאֿפ :ןרילעכעטש :ןצייר
 .טולב

 טנרעצרעד :ןרעװ טרעגרעעג ,טָנְקִה --
 .ןרעװ טרילעכעטש :;ןרעוו

 ;רעקידלקע :רענערָאװעג-סאמנ .ת ,טֵנָק
 .רעקידנסױטשּפָא

 -ייר :גנונרעצרעד :גנורעגרע .ז ,רֹוטִנְק
 -ַאצרַאֿפ -טולב :גנורילעכעטש ;גנוצ
 .גנוּפ
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 :ןצייר :ןענרעצרעד :ןרעגרע .י"פ ,רָטֶנַק

 .ןרילעכעטש

 -רעד :ןרעװ טנזגררעד ,רָטֶנֵקְתִה --

 ןרעוװו טרעגרעעג :ןרעוװ טנרעצ

 .גנָארד-בָארג רענרעזַײא .ז ירָטְנַק

 :רעשירעגירק :טנַאגירטניא .ת ,ןֶרְטְנִק

 .(.גרעביא) רעּפַאצ-טולב

 .סונ עטרַאה ,ןְרְטְנַק זֹונֲא --

 -ירק :טײקשיטנַאגירטניא .נ ,תּונְרְטְנַק

 .טיײקשירעג

 -נרילעכעטש : רעקידנגערֿפױא .תייָנָרְטִנק
 .רעקידנציירפיוא :רעקיד

 ' (ןגיוב-קורד) ןגױב :טֿפעה .ז ,סֵרָטֶנְ

 ,י"שר שורּפ רַאֿפ .צַאב ; רושָארב

 -עלב עקירעביא ןוֿפ סַײרּפָא .נ ,הָביִנְק
 .ןסקיוועג ףיוא רעט

 "וצ :גנולדנַאהנַײא :ףױקנַײא .נ ,הָּיָנְק
 -רַאֿפ :(תודימ עטוג :לשמל) גנונגייא

 .געמ

 .גנַאגכרוד- גרַאב ;טלַאּפש-גרַאב .ז ,ןֹזיָנַק

 .רעקידנסױטשּפָא ;רעטֿפַאהלקע .ת ,טיֵנָק

 -נַײא ;גנולדנַאהנַײא : םוטנגייא .ז ,ןִיָנִק

 -רעד :גנוֿפַאש ;גנורעבָארעד :ףיוק

 ,טפַאשנגייא ;געמרַאֿפ ; גנוכיירג

 ףוס םַײב תויתוא יד ,ןָיָנָּקַה יִיּוּנַּכ -

 ןַײז ןָא ןזַײװ סָאװ ,טרָאװכַאז ןוֿפ

 .(ְךֶסֹוּכ ,יִסֹוּכ) ןָאזרעּפ וצ תוכַײש

 ןקיטעטשַאב ןוֿפ טקַא ,ןִיְנֵק תַלָּבַק --
 רעדָא לכיט סָאד ןעמעננָא ךרוד ךַאמּפָא
 .דצ ןטייווצ םעד ןוֿפ עלָאּפ

 -רעטנוא עלעיצרעמָאק ,ןָיָנִקְו הָנְקִמ -
 ,גנולדנַאה

 ,טלעג טימ גנוֿפָארטשַאב .נ ,הָסיֵנְק

 םּוסְק - רַטְנַק

 .רעקיברַאֿפ-גנירמיצ .ת ,םֹנָק

 ,(ערָאק ןַײז ןוא טסוק) גנירמיצ .ז ,ןומָּנִק

 -ֿפױא :ןטסענ :טסענ ַא ןעיוב .י"פ ,ןֵּגַק

 .ןעניווו ;ךיז ןטלַאה

 .ןרעװ טסענעגנַײא ,ןֹוּנִק --

 .ךיז ןצעזַאב :ךיז ןטסעננַײא ,ןֵּנִקְתֶה --

 טימ ןֿפָארטשַאב .י"פ ,(סֹנקִי ,םֵנָק) סֹנִק
 ןֿפָארטשַאב :ןסנק :טלעג

 ט'סנקעג :ןרעװ טּפָארטשַאב ,םַנָּקִה --

 .ןרעוו

 .ףָארטש-טלעג .ז ,סָנָק

 .עדנע :ףוס .ז ,ץֵנֵק ,ץֶָנֵק

 .טשור-ךיורַײװ : עטַארק .ז;לֶקָנֵק

 .רעסעמ-רעקַא :לגירק :גורק .ז ,ןֵקְנִק

 .לָאירטיװ .ז ,םֹוּתְנַקְנִק

 -עג קימולב ,ַארַאניק) קָאשיטרַא .ז ,סֶרָנֵק
 .(סקיוועג

 .ףירג :לטנעה .ז ,תָנָק

 -ייר ;גנונרעצרעד :גנורעגרע .ז ,רּוּתְנִק

 -ַאצרַאֿפ-טולב :;גנורילעכעטש :גנוצ

 ,גנוּפ

 עדייב ןוֿפ ןעגנָאהרַאֿפ קַאז-לּפָאד .ז,לָּתְנַק
 -ּפעלש ַא ףיוא רעדנעלעג-אׂשמ :ןטַײז
 ,היח

 ,רֵמְנַק עז .ןענרעצרעד:ןרעגרע .י"ּפ,רֵּתְנַק

 ,ןְרְטְנִק עז .טנַאגירטניא .ז ,ןרָּתְנַק
 .נ ,תּונְרְּתְנַק

 .טייקשירעג
 -ירק :טײקשיטנַאגירטניא

 .םלעה :עקסַאק :נ ,הָּדְסִק

 -עג-סקַא רעדָא -ץלַאװ ;לָאש .נ ,הָוְסַק
 .רעגעל

 רעטּפושיּכרַאֿפ ;רעטרעבױצַאב .ת ,םּוסָק



 אֹפָק - םּוּפִק

 .ףושיּכ :רעביוצ : גנורעביוצ .ז ,םֹוּסִק

 .(ַארעדעה) סקיװעג-קַארַאטַאט .ז ,סֹוּסְק

 :קעד .נ ,הָיְסִק
 .עקשטנעה

 : ךוטשיט :קעדוצ

 ,גנוֿפושיּכ :גנורעביוצ .נ ,הָמיֵסְק

 -ַאב :ןרעביױצ .י"פ ,(םֹפְקִי ,םֵסָק) םֹפק
 .ןֿפושיּכרַאֿפ :ןֿפושיּכ :ןרעביוצ

 ,ןֿפושיּכ :ןרעביוצ ,םֵּסִק --

 .ןרעבױצַאב ;ןֿפושיּכרַאֿפ ,םֵסֶקַה --

 :ןרעװ טֿפושיּכרַאֿפ ,םֵסֶקִה --
 .ןרעוו טרעב

 -ױצַאב

 -ניקצרַאװש ;ףושיּכ :רעבױצ .ז ,םָסֵק
 .ץייר ;יירעלצ

 :ןָאּפש :עּפַאשטש-ץלָאה .ז ,םָּסִק ,םָסֵק
 .רעכעטשנייצ ; לדנעּפש

 -צרַאװש ;רעפושיּכ :רערעביוצ .ז ,םָּסַק

 .רעלצניק

 ;רעטילּפש-ץלָאה :לדנעּפש .נ ,תיִמְסִק

 .רעכעטשנייצ

 ;ןרעװ רע וז .ע"פ ,(סֹסְקִי ,סֵסָק) סֹסְק
 .ןרעוו טברַאדרַאֿפ ;ןרעװ טרעױזרַאֿפ

 .ןרעטשעצ : ןברַאדרַאֿפ ,ססֹוק --

 .קָאלב-דרע :עדורג-דרע .נ ,הָסָסְק

 .רָאטַארעּפמיא ןַא רַאֿפ ןעניורק .י"פ ,רֵּסִק

 ןַא רַאֿפ ןרעװ טניורקעג ,רֵּסַקְתַה --
 .רָאטַארעּפמיא

 .רָאטַארעּפמיא .ז ,רֶסֵק

 .עירעּפמיא .נ ,תֹורָסק

 .עמרַאזַאק .ז ,ןיִטְקִרַסְק

 ,גַײצעגבַײרש :רעטניט .נ ,תָסָק

 | .גנוקעד .נ ,תָסֹק

 ,רעטליוהעגסיוא .ת ,רּועֵק

 ,טייקטליוהעגסיוא .ז ,רּועְק

 ,טייקטליוהעגסיוא .נ ,תּוריִעֵק

 ;גנוריאוטַאט .ז ַעּוקְעֶק

 .שיורעג ;לַאֿפרעדנַאנוֿפ

 :ןכייצ-ריאוטַאט .ז ,עקעק

 .ןכייצ רעטריא

 ; גנורעטשעצ

 -וטַאטסיױא

 ;ןרעטשעצ :ןריאוטַאטסױא .י"פ ,ַעֵקְעַק
 .ןעלצרָאװסיוא :;ןטכינרַאֿפ : ןגיילעצ

 .ןרעוו טריאוטַאטסױא ,ַעֹוקֲעָק --

 .ןרעוו טלצרָאװעגסיױא יַעֵקְעַקְתִה --

 .ןליוהסיוא .י'פ ,רֵעַק

 .ןרעו טליוהעגסיוא ,רזעק --

 .ןרעוו טליוהעגסיוא ,רֵעַקְתִה --

 .ז ,רַעֹק

 .(ןַײרַא

 .ןקעב :סעמלוּפ ;לסיש .נ ,הָרָעָק

 קינייװעניא) טייקטליוהעגסיוא

 .טייקטליוהעגסיוא .ז ,ןוֹרָעַק

 קיניײװעניא) רעטליוהעגסיוא .ת ,יִרּורֲעַק

 .(ןַײרַא

 -יאו טייקטליוהעגסיוא .נ ,תיִרּורֲעַק --
 .(ןַײרַא קינייװענ

 .עלעסיש .נ ,תיִרֲעַק

 :ןרעוװילג .ע"פ ,(אָּפְקִי ,אָפָק) אֹפְק
 -רַאֿפ :ןרירֿפ :ןרעװ טרעוװילגרַאֿפ

 ףרעוװ ףַײטש :ןרעװ ןריורפ

 -גײלרַאֿפ טימ ןציז ,ויָרָמְׁש לַע אֹּפִק --
 -יא) ויטַאװרעסנָאק ןַײז :טנעה עט

 ,(.גרעב

 -ילגרַאֿפ : ןרעו ןרױרֿפרַאֿפ ,אֵפּקִה --
 ןףרעוו טּפַײטשרַאֿפ :ןרעוװ טרעוו

 ,אֵּפְקַה -

 .ןרירֿפרַאֿפ

 ;ןפַײטשרַאֿפ :ןרעווילגרַאֿפ
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 -רַאֿפ :ןרעװ טרעוװילגרַאֿפ ,אֵּפְקִה --

 .ןרעוו טרירֿפרַאֿפ : ןרעוו טֿפיײטש

 ;גנוֿפַײטשרַאֿפ : גנורעווילגרַאֿפ .ז ,ןֹואָּפִק
 -ליטש :עיצַאנגַאטס :גנורירֿפרַאֿפ
 .טסָארֿפ :דנַאטש

 -סגנורעווילגרַאֿפ ,ןֹואַּפְּקַה תַּדִקְנ -
 ,טקנוָּפ-סגנורירפ ;טקנוּפ

 .רעריסַאק .ז ,יאַּפְק

 :ןדַײנשּפָא :ןדַײנשרעביא .י"פ ,דֵּפַק
 .ןצריקרַאֿפ

 -עגּפָא :ןרעוװ ןטינשעגרעביא ,דֹוּפִק --
 .ןרעוװ טצריקרַאֿפ ;ןרעװ ןטינש

 קרַאטש :שיטנַאדעּפ ןטיהוצ ,דֵּפְקַה --
 ןזגורב :ךיז ןגערֿפױא :ןבעג גנוטכַא
 יד ןייגרעד :דלודעגס ןרילרַאֿפ :ךיז

 .ןגערֿפױא ;ןענרעצרעד :; ןרָאי

 :שיטנַאדעּפ ןרעװ ,דֵּפִקְתִה --

 .ךיז ןְּפמורשמַאזוצ ;גנערטש
 ןרעוו

 -יהעגּפָא רעייז :רעשיטנַאדעּפ .ת ,דֵפָק
 .רעט

 לגױֿפ-בױר רעקיטכַאנ :שזָאי .ז ,דפִק

 ,דֹוּפִק עז .(ך"נּת ןיא טנָאמרעד)

  ,הָדָפְק
 .עדנע

 גנודנעלרַאֿפ ;גנוט כינרַאֿפ

 -נערטש ;רעכעלטקניּפ ;טנַאדעּפ .ז ,ןֶּדִּפַק
 .רעג

 .טײקשיטנַאדעּפ :טייקגנערטש .נ,תונָדְּפַק

 ,רעכעלטקניּפ :רעשיטנַאדעּפ .ת ,ינָּדְּפַק

 .(א"א ןַײװ ,ךיוי) ןעמױשּפָא .י"פ ,הָּפַק
 .ןרעוו טמױשעגּפָא ,הֹפִק ==

 :ןעקנעװשרַאֿפ ,הֵּפְקַה -

 .ןרעווילגרַאֿפ

 ;ןרירֿפרַאֿפ

 | (א"א ןַײװ ,ךיוי ףיוא) םיוש .ז ,הָּפַק --

 ַחֹפִק - אֹּפִק

 .לשיוק :דנָאֿפ :עטעסַאק :עסַאק נ ,הָּפָק

 .עסַאקנקנַארק ,םיִלֹוח"תַּפִק -

 .עװַאק .ז ,הָּפָק

 ,זױהעֿפַאק ,הָפָק תיֵּב --

 :רענערױרֿפרַאֿפ : רענערױרֿפעג .ת ,אּופְק
 .רעטרַאטשרַאֿפ :רעטּפַײטשרַאּפ

 לגױֿפ-בױר רעקיטכַאנ ;שזָאי .ז ,דֹופְק
 .(ך'נּת ןיא טנָאמרעד)

 .שוָאי-םי ,םיידֹוּפק --

 .שזָאי רעשילַארטסױא ,םיִלָמְג"דֹוּפִק --

 .רעקנוב-טנָארֿפ ,דוּפְקייִרּוצִּב --

 .סָאּפָאניכע -- ץנַאלֿפ-שזָאי .ז ,ןֶדֹוּפִק

 ,לגױֿפ רעטריציֿפיטנעדיא טשינ .ז ,זֹוּפִק
 .ך"נּת ןיא טנָאמרעד

 וט-עדווירק :עיצַאנימירקסיד . ,ַחֹוּפִק
 .גנולוופַאב ;גנוא

 :ןַײװ רעדָא ּפוז ףױא םיױש .זייֹוּפִק

 .גנומיושּפָא

 -רעווילגרַאֿפ ;רענערױרֿפרַאֿפ .ת ,יֹופְק

 .רעקימיווש :רעטכַײל :רעט

 -קיוונעמַאװצ :גנוגיילפיונוצ .ז ,לֹוּפִק

 .גנודלַאֿפ : גנושטיינקנַײא ;גנול

 .גנורּפשרעטנוא ;גנורּפש .ז ,ץּוַּפק

 -עגנעמַאװצ :רענעסָאלשעג .ת ,ץּופָק

 .רעטלַײבעג :רעטסערּפ

 רעקידלגילֿפנָא ,רעגנירּפש .ז ,בָנְוַפְק
 .ַצלָאבמעלָאק -- טקעזניא

 -עלֿפ ;ןגָאלש .י'פ ,(הַּפְקִי ,חֵּפָק) ַחֹּפִק

 -רעד ;(ןוז רעד ןגעוו) ןקידעש :ןעמ

 .ןקיטַײזַאב : ןרעטַײװ

 -ַאב : ןבױרַאב :ןקידעש :ןגָאלש ,ַחַּפִק --
 ןרענימיַאֿפ ;ןרינימירקסיד :ןהלווצ



 ןְצְּפִק - ַחֹק

 -יײװרעד ;ןרילרַאֿפ :ןעגניווצ ;טכער
 .ןקיטַײזַאב :ןרעט

 טבױרַאב ;ןרעוװ טרינימירקסיד ,ַחֹוּפִק --
 .ןרעוו טהלווצַאב :טכער ןוֿפ ןרעוו

 -ַאב :ןילַא ךיז ןהלװַּאב ,ַחָּפַקְתִה --
 .ןרעוו טהלווע

 .שטנעמ רעקיסקיוועג רעייז .ז ,ַחַּפִק

 -ילגרַאֿפ ;גנורעװ ןרױרֿפרַאֿפ .נ ,הָאיֵפְק
 .גנורעוו טרעוו

 .טייקגנערטש .נ ,הָריֵפְק

 .(ןוז רעד ןוֿפ :לשמל) גָאלש .נ ,הָחיִפָק

 ןרָאסער :ענישזורּפס ;רעדעֿפ .ז ,ץיִפְק

 -נעמַאזוצ ;גנוסילש ;גנורּפש .נ ,הָציֵפְק
 ,גנוקירדנעמַאזוצ :גנוסערּפ

 ָדְרִּדַה-תַציִפָק -
 .סנ ַא ךרוד

 גנורּפשרעביא-געוו

 ;רעשיטסַאלע : רעקיטרַארעדע .ת ,יִציפְק
 .רעקיטרַאגרָאסער

 -סַאלע :טײקיטרַארעדעֿפ .נ ,תֹויִציִּפְק
 .טײקיטרַאנרָאסער : טייקשיט

 ;ןגײלנעמַאזוצ .י"פ ,(לֹּפְקִי ,לֵּפִק) לֹפָק
 -ײנקנַײא :ןשטיינק :ןעלקיװנעמַאזוצ
 .ןעװעדלַאֿפ ;ןלָארנַײא ; ןשט

 -וצ :ןרעװ טגײלגנעמַאזוצ ,לֵפָּקִה --
 -עוו טשטיינקעג :ןרעװ טלקיװעגנעמַאז
 .ןרעוו טשטיינקעגנעמַאזוצ : ןר

 -ײנקנַײא ; ןלָארנַײא : ןגײלנַײא ,לָּתִק --
 .ןעמענמורַא : ןעלקיװנַײא ;ןשט

 -עגנַײא :ןרעװ טגײלעגנַײא ,לֹוַּפִק --
 :ןרעװ טשטיינקעגנַײא :ןרעװ טלָאר
 ןעמונעגמורַא ;ןרעװ טגיײלעגנעמַאזוצ
 .ןרעוו

 ;ןשטיינקנַײא :;ןגײלנעמַאזוצ ,לָּפְקַה --
 .ןעלקיװנַײא
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 -נַײא :ןרעװ טגײלעגנעמַאזוצ ,לָּפְקֶה --
 .ןרעוו טלקיװעגנַײא :ןרעוװ טשטיינקעג

 -ײנקנַײא :ךיז ןגיילנעמַאזוצ ,לֵּפַקְתִה -
 ,קיאעֿפ-גיײלנַײא ןַײז : ךיז ןשט

 .שטיינק ;דלַאֿפ .ז ,לָּפִק

 -רעד ,טכורֿפ עקיטרַאעלעביצ .ז ,טֹולָּפַק
 .הנשמ רעד ןיא טנָאמ

 .לטייש :קורעּפ .ז,טֵלָּפַק

 .געוו רעטצריקרַאֿפ .נ ,הָיְרַּדְנָּפַק

 -שוּפ ;ץזָאד :לטכעש נ ,אָסֶפִק ,הָסָּפִק

 יעק

 -עקש :עלעדוּפ :עלעטכעש :נ ,תיִסָּפְ

 .עלעט

 ,לוסּפַאק .נ ,תֶלֹסִפַק

 -ַא ;ןעגנירּפש .ע"פ ,(ץֹּפְקִי ,ץֵפָק) ץֹפָק
 :ןלַאֿפַאב :ןעמוקנָא :ןעגנירּפשפױר
 :ןַײז טוהל :ןַײז קילַײא :ןַײז קיריג
 .ןקַאהּפָא :ןלַײב :ןרעמעלקנַײא ;ןסילש

 ;ךיז ןכַאמרַאפ ,ץֵפָקִה --

 .ןרעו רעצריק :ךיז

 ;ןֿפרַאװֿפױרַא :ןעגנירּפשרעטנוא ,ץיֵּפַק --

 .ןגָאינָא

 ןסילשרַאֿפ

 -רעביא ןכַאמ :ןעגנירּפש ןכַאמ ,ץֵפְקַה --

 :ןעגנירּפשֿפױרַא ןכַאמ :ןעגנירּפש

 .ןלַײאוצ ; ןבײהֿפױא

 -נירּפש וצ ןרעװ טכַארבעג ,ץֵּפְקִה --

 -גירּפשוצרעביא ןרעװ טכַאמעג :ןעג

 .ןעג

 -ריק ;ןרעװ ןּפמורשעגנַײא ,ץֵּפַקְתִה --

 .ןרעוו רעצ

 סיֿפ עטשרעטניה יד ַײב לכענק .ז ,ְץָפָק
 ,המהב ַא ןופ

 :רעגנירּפש .ז ,ןָצֶפַק

 ,(יח-לעב) רעגנירּפש
 -סבערק :טולּפ
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 יּפָא :ןקַאהעצ .י"פ ,(הָצָקִי ,הָצָק) הֹצְק ןפפיקוק
 -ײטּפָא :ןדַײנשּפָא ;ןדַײנשעצ :ןקַאה .םוקמוא :סולש :עדנע :ףוס .ז ,ץֶק

 .ןדנעלרַאֿפ ;ןל .סולש םוצ :ףוס םוצ ,ץֵּקִמ --
 ,סולש םַײב ;ףוס םַײב ,ץֵקָל -- :ףוס ַא וצ ןרעװ טריֿפרעד ,הֵצָּקִה --

 .ףוס ַא ןרעװ טמיטשַאב יא
 .זַײװגטַײצ ,םיצְקְל --

 .ןטַײצ ס'חישמ ,םיִמָּיַה ץֵק --

 ;קידלודעגמוא ןַײז ,ְץֵּקַה תֶא קֹחָּד -
 .ןחישמ ןוֿפ םוקנָא ןלַײאוצ

 .ןדַײנשּפָא : ןקַאהּפָא ,הָצֵק --

 -יטשַאב : ןלייטסיוא :ןלײטּפָא ,הֵצְקַה --
 .ןרינָאיצַאר ; ןעמ

 -עגסיױא :ןרעװ טלײטעגּפָא ,הֵצָקִה --
 .ןרעוו טמיטשַאב :ןרעװ טלייט

 :ףוס :עדנע ,(םיִצָק ,תוֹוָצְק יר) .ז הֵצָק
 .עירעֿפירעּפ :טעטימערטסקע :;דנַאר

 -סיוא ןכָאה סָאװ יד ,ןיִצִק יֵבָׁשַחֶמ --
 -נָא ס'חישמ ןוֿפ טַײצ יד טנובשחעג

 .םוק

 -רַאֿפ ,ץּוק עז .ןרָאװעג סאמנ .ע'פ ,ץֶק

 .ץיֵק עז .רעמוז טגנערב

 -יטשַאב ;ןדַײנש .י"פ (בֹצְקִי ,בֵצָק) בצִק
 .ןרינָאיצַאר ;ןלייטוצ ; ןעמ

 :דנַאר :ףוס ;עדנע ,(תֹווָצְק 'ר) .נ ,הֶצָק
 .עירעֿפירעּפ

 .ףוס ;עדנע .ז,הָצֵק

 -וצ ;גנוקַאהּפָא ;גנודַײנשּפָא .נ ,הָצְק
 .לייט טרינָאיצַאר : ןרעוו טמיטשַאב ,בֵצָּקִה --

 .ןרעוו

 ןקַאהעצ : ןדַײנשּפָא :ןדַײנשעצ ,בֵצַק --
 -ַאב ;ןרינָאיצַאר !ןלייטוצ ; ןלייטעצ
 .ןעמיטש

 ;רעטרימרָאנ :רעטמיטשַאב .ת ,בּוצְק
 טקַאט ןיא :רעשימטיר :רעטצנערגַאב
 .רענעטלַאהעג

 .גנולייטוצ ; גנורינָאיצַאר .ז ,בֹוצִק
 " -'"/ | -יטשַאב :ןרינגיסַא ןליײטוצ ,בֵצָקַה -

 .ןעמ

 טרינגיסַא :ןרעװ טלייטעגוצ ,בֵצָקֶה --
 .ןרעו טמיטשַאב :ןרעוו

 .גנוסעטּפָא ; גנודַײנשּפָא .ז ,יֹּוצִק

 .רעמערטסקע .ת ,יָוֶצְק

 -ןריציֿפָא ;סוּפרָאק-ןריציֿפָא .נ ,הָנּוצְק

 .דנַאטש ,רעלדנעהשיײלֿפ ;רעקַאהשײלֿפ .ז ,בָצֵק

 טייקלענש :ּפמעט ;םטיר : טקַאט .ז ,בָצֵק
 .עדנע ;ףוס ;(.גרעביא)

 -ץלָאה ;רעדַײנש-םיוב :רעלסעט :ז .ַעֹוצִק
 .רעקעה

 ,גנודַײנשמורַא : גנוסעטּפָא .ז ,ַעֹוצִק :עיסנעּפ :גנולייטוצ :עמרָאנ .נ ,הָבָצְק
 .עציטש-טלעג ערעלוגער

 ורעטננגךרעד :רעטרעזייבעצ .ת ,ףּוצִק

 ,הזגור ןופ רעקידנעמיוש .טקַאט ;םטיר .נ ,הָבָצֵק

 ףיוא עמוס-טלעג עטמיטשַאב :נ ,הָּבִצְק
 ,תואצוה עלעיצעּפס

 :רעטקַאהעגּפָא :רעטקַאהעג .ת ,ץֹוצְק

 .ײרעקַאהשײלֿפ .נ,תֹובָּצַק | :ןּפַאכרַאֿפ .י"פ ,(שֹּפְקִי ,ׁשֵפָק) ׁשֹּפִק

 ,רעטקַאהעצ



 תֶפְצִק -- ץּוצִק

 דָארּפ רעטמיטשַאבטסעֿפ ,הָצּוצְק תיִּבִר --

 :טנעצָארּפ -עווכיל (.גרעביא) :טנעצ

 .רעכּוװ

 :גנורעדינּפָארַא :גנודַײנשּפָא .ז ,ץּוצִק
 .גנורענימרַאֿפ

 רעטעסָאקעגּפָא :רענעטינשעגּפָא .ת ,רֹוצִק
 .(האובּת ,ייה)

 -נָאק :גנוצריקרַאֿפ ;גנוצריק .ז ,רּוצִק

 .טקעּפס

 ,קידניב ןוא ץרוק ,רּוצִקְּב --

 .ַאלעגינ -- ץנַאלֿפ-ץריװעג .ז ,חַצָק

 :רעטכיר :רעטסינימ :;ריציּפָא .ז ,ןיִצָק
 .ןַאמ רענעעזעגנָא ןוא רעכַײר ;רעריֿפ

 -ןריציֿפָא :טײקשיריציֿפָא .נ ,תּוניִצְק
 -נַאמטּפױה :טֿפַאשרעריֿפנָא ;גנַאר
 .טֿפַאש

 עג ;(ץריוועג) עיסַאק :לָאש .נ ,הָעיִצְק
 -ַײֿפ ןוֿפ גנודַײנשעצ :ןגַײֿפ עטנקורט

 -ייש-ןילֿפּת :ןענעקירט וצ ייז ידּכ ןג

 .(םיּתב-ןילֿפּת) לד

 .רעקידנעמיוש ךיז :רעקימיוש .ת ;ףיִצְק

 -ימיוש :;זױרבֿפױא :הוגור .נ ,הָפיֵצְק
 ,םערק :טייק

 .טייקימיוש .נ ,תּופיִצָק

 ;גנודַײנשעצ :;גנודַײנשּפָא .נ ,הָציִצְק

 ,ירּפ םיוב ַא ןופ טײקטקַאהעגּפָא

 עקטַאל :סּפָאלק :טעלטָאק :(גַײװצ
 -ןילֿפּת :טױש :סנירג טקַאהעג ןוֿפ

 .(םיּתַּב לדייש

 -עג :טַײצ-טינש :טינש-האובּת .ז ,ריָצְק

 םוצ עֿפַײר האובּת :האובּת ענעטינש

 -ייוװצ עטצָארּפשעגסױרַא-ַײנ :טינש
 .םיוב ַא ףיוא ךעלג

 .גנומענֿפױנוצ-טינש :טינש .נ ,הָריִצְק
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 -יֿפָא וצ ןבײהֿפױא .יפ ,ןֵצְקַה (ןֹצִק)
 -רעריפ וצ ןבייהרעד ; גנַאר-ןריצ

 .טֿפַאש

 -ןריציֿפָא :סוּפרָאק-ןריציֿפָא .נ ,הָּנֶצְק

 .דנַאטש

 -ַא :ןדַײנשּפָא .י"פ ,(עַצְקִי ,עַצְק) עֹצָק
 -ּפָא :ןעסעטּפָא : ןבָאשּפָא :ןדַײנשמור
 ןגַײֿפ ןדַײנשעצ :ןעגורטס

 ;ןבָאשּפָא :ןקַאהּפָא ;ןדַײנשּפָא ,ַעַצַק --
 .ןעגורטסּפָא

 טקַאהעגּפָא :ןרעוו ןטינשעגּפָא ,ַעֹוצִק --
 .ןרעוו

 :ןעװעלבוהּפָא :ןעוועלבוה ,ַעַצְקַה --
 יּפָא :ןלעשּפָא :ןבָאשּפָא! ;ןֿפַײלשּפָא
 .ןצַארק

 .ןרעװ טעװעלבוהעגפָא ,ַעֵצְקִה --

 .רעטֿפײלש

 ;ןזױרבֿפױא .ע"פ (ףֹצקִי ,ףֵצָק) ףֹצִק

 :ךיז ןגערֿפױא :סעּכ ןוֿפ ךיז ןעמיוש

 ,ךיז ןרעזייב

 -עג :רעטעװעלבוהעגּפָא

 -רעצרעד : ןגערֿפױא ; ןרעגרע ,ףֵצְקַה =

 ןכַאמ :םילּכ יד ןוֿפ ןריֿפסױרַא :ןענ
 .ענַאיּפ ַא ןּפַאלקפױא :ןעמיוש

 .םערק ןיא ןרעוו ןגָאלשעגֿפױא ףֵצְקִה --

 .ךיז ןגערֿפױא : ךיז ןסעּכ ,ףֵצֵקְתַה --

 ;גנורעגרע :סעּכ :זיורבפיוא .ז ,ףֵצק

 .םיוש-ןֿפיײז ;םיוש :טײקטכַארבעגֿפױא

 .רימ ףיוא זייב טשינ ַײז ְךֵּפְצֶקִּב לַא --

 .זױרבֿפױא ןקרַאטש טימ ,ףֵצָק ףֵצֶׁשְּב --

 .הללק :זױרבֿפױא .נ ,הָּפַצְק

 .זױרבֿפױא רעקרַאטש .ז ,ןֹופָּצִק

 .םערק :ענַאיּפ .נ ,תָּתָצְק ,תֵּפְּצַק
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 ;ןדַײנש .ייפ ,(ץצִקִי ,ץֹקִי ,ץֵצָק) ץצִק
 :ןקַאהּפָא :ןקַאהעצ ;ןקַאה ;ןדַײנשעצ

 .ןעמיטשַאב ; ןלייטוצ

 -עוו טקַאהעצ :ןרעװ ןטינשעצ ,ץֵצָּקִה --

 -עוו טמיטשַאב :ןרעװ טקַאהעגּפָא :ןר

 טריצודער :ןרעװ טלייטסנוצ :ןר
 .ןרעוו

 :ןדַײנש :ןדַײנטּפָא :ןקַאהּפָא ,ץֵצֵק --
 .ןריצודער

 ןטינשעגּפָא : ןרעװ טקַאהעגּפָא ,ץֹֹוצִק --
 .ןרעוו טריצודער : ןרעוו

 :ןרעװ טקַאהעצ ,ץָצַקְתִה --
 .ןרעוו טריצודער :ןרעוו

 ןטינשעגּפָא

 .רעקעה :רעמייב ןוֿפ רעקַאהסיוא .ז ,ץָצַק

 יּפָא ;סַאטש-םיוב רעטקַאהעגּפָא .ז ,ץֵצָק

 .גַײװצ עטקַאהעג

 :ןקַאהסױא םוצ חטשדדלַאװ .נ ,הָצָצְק
 החּפשמ רעד ןוֿפ גנורעַײֿפ-דײשּפָא |

 .הנותח רעד ךָאנ

 .לַאֿפּפָא : רענעּפש .נ ,תָצֹצְק

 ;ןדַײנש .י"פ ,(רֹצְקִי ,רֵצְקִי ,רֵצָק) רֹצִק
 -נַײא :ןעמעננַײא ;(האובּת ,ייה) ןעסָאק
 -רַאפ :ןצריקרַאֿפ :(.גרעביא) ןעלמַאז

 .ןרענימ

 -מוא ןעוועג טשינ זיא רע ,ֹודָי הָרָצִק =-

 ,דנַאטש

 טָאה רע ,ֹוחּור הָרָצְק ,וׁשֵּפַג הָרָצִק -
 .דלודעג'ס ןרולרַאֿפ

 .(האובּת ,ייה) ןרעוו ןטינשעגּפָא ,רֵצָּקִה --

 ,רוציקב ןכַאמ :ןצריקרַאֿפ ,רֵצַק --

 .ןרעװ טצריקרַאֿפ ,רֹוצָק --

 ץרוק :ןרענימרַאֿפ :ןצריקרַאֿפ ,רֵצָקַה -
 .ןרעוו

 .ןרעוו טצריקרַאֿפ ,רֵצְקֶה -

 -עװ רעצרוק ;ךיז ןצריקרַאֿפ ,רֵצַקְתַה --

 ןֹר

 .רעצרוק .ת ,רָצְק

 -ידלודעגמוא ,ַחּור-רַצָק ,םִיַּפַא-רַצִק -
 . .רעקידנדניצנָא לענש ךיז ;רעק

 ,רעזָאלטכַאמ :רעכַאװש ,דָי-רַצְק --

 .רעקידנרעיוד-ץרוק ,םיִמָי"רַצְק -

 .רעקירעדינ ,הָמֹוק"רַצְק -

 .רעקיטכיזצרוק ,תּואָרירַצְק -

 ,קידניב ןוא ץרוק :רוציקב ,הָרָצְקִּב --

 ןכַאז עצרוק :רוציקב ;ץרוק ,תֹורָצִק --

 .ןרוטַאינימ

 ןוא גנעל רעד ןיא ,תֹורָצְקּו תֹוּכְרֲא --
 .ןיהַא ןוא רעהַא ;טיײרב רעד ןיא

 ָאידַאר ןיא) ןלעווצרוק ,םיִרְצְק םיִּלֵּג --
 .(רעטעמ 120 -0

 .(לכׂש ןיא) רעטצנערגַאב ,הָרָצְק הָעָּד -

 .טייקצרוק .ז ,רָצֹק

 הָנָבֲה" ,הָעִּרֶעק -
 .(לכׂש ןיא)

 טייקטצנערגַאב

 .טײקנֿפ

 .דלודעגמוא ,ַחּור"רָצק --

 -ןשירטקעלע ןיא) סולשצרוק .ז ,רָצָק
 .(זיירקמוא

 .טרָאֿפ :סָאלש .נ ,הָרָצַק

 .עמטסַא .נ ,תֶרָּצַק ,תיִרְצַק

 -ףרַאש ןוא ץרוק ,(תיִנְרְצַק .נ) .ז ,ןֶרְצִק

 -לָאהַאבמוא :טייקיטכעממוא ,היירנקיר

 .טסיֿפַארגָאנעטס :רעקידנכַאמ |

 .עיֿפַארגָאנעטס .נ ,תּונָרְּצַק :

 ,רעשיֿפַארגָאנעטס .ת , 4

 .רעקניצרוק .ת ,רֵצְרַצִק



 בֶרֶק - תֶצֶק

 ַא :סָאװ-סעַּפע :לסיבַא .פ"הת ,תָצָק
 ,לכלייט

 .קעמש ַא :לסיבַא ,תָצְקִמ --

 .סָאװ-סעּפע ,תָצְקַמְּב --

 .רעטליקעגּפָא :רעליק :רעטלַאק .ת ,רַק

 .רעקיטולבטלַאק ;רעקיאור ,נְזֶמ"רַק --

 .רעטשרעהַאב ,ַחּור"רק --

 .קיטולבטלַאק ,רֵק םֶדָּב -

 ,גנואיצַאב עטלַאק ,רק סֵחַי --

 .רעוועג טלַאק ,רק קָׁשָנ --

 .טײקטלַאק :טלעק .ז ,רק

 .טײקטשרעהַאב ,ַחּור"רק --

 -יצער :ןענעייל .י"פ ,(אָרָקִי ,אָרָק) אֹרָק
 :ןֿפר :ןעַײרש :ןענעײלרָאֿפ ;ןריט

 -ַא ;ןֿפורסױא ;ןֿפורנָא :ןֿפורנעמַאזוצ

 :ןעשעג :ך'נּת ןענרעל :ןרימרַאל
 ,ךיז ןֿפױלרַאֿפ

 .ןעשטיר ;ןעַײרש קרַאטש ,ןֹורָנְּב אֹרָק --

 .ןעַײרֿפַאב ,רורָּד אֹרָק --

 הָביׁשָי ,הְָצִע אֹרָק -
 ,גנוציז ,גנולמַאזרַאֿפ

 ,ןגעק ן'הנעט ,דלַע רֶעְרַע אֹרָק -

 ןכַאמ ,רַחַא- ,דֵגָנָּכ- ,-לַע רֶּגִּת אֹרֵק --
 ןדערסיױא :ןגעק ן'הנעט :;ןֿפרּוװרָאֿפ

 ןפורנעמַאזוצ

 טנעײלעגרָאֿפ :ןרעװ טנעיילעג ,אֵרָּקִה -

 'ןרעוו ןֿפורעגנָא :ןרעװ ןֿפורעג :ןרעוװ
 ןֿפױלרַאֿפ :ןעשעג :ןרעוװ ןגירשרַאֿפ
 ןטעברַאפ :ןרעװ ןדַאלעגנַײא :ךיז
 .ןרעוו

 .ןרעו טריזיליבָאמ ,לָנְּדַה לֶא אֵרָּקִה --

 :ןרעװ ןֿפורעג ,אֹורק --

 .ןרעוו ןטעברַאֿפ :ןרעוװ
 ןדַאלעגנַײא
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 ףיוא ןענעײלרָאֿפ : ןענעײלרָאֿפ ,אֵרְקַה --

 -קיד ;ןרימַאלקעד ;ןריטיצער ;ןגָאזכָאנ
 .ןַײז םרוג :ןעגנערבּפָארַא : ןריט

 טריטיצער :ןרעװ טנעײלעגרָאֿפ ,אֵרָקֶה-

 .ןרעוו ןֿפורעגנָא :ןרעוו

 ,ךיז ןֿפורנָא :ךיז ןֿפור ,אֵרָקְתִַה --

 עקילײה יד ןיא רעטנרעלעג .ז ,אֶרְק
 -יַארַאק ;רענעײלרָאֿפ-הרוּת ;םירֿפס

 .ענעװַאק ;רעמ

 .ך"נּת ןוֿפ קוסַּפ .ז ,אָרְק

 .םוִיַארַאק .נ ,תּואְרָק

 ,רעמיַארַאק .ת ,יִאְרָק

 .ןגעקטנַא .פ"הת ,תאֵרְקִל (תאֵרְק)

 ;ךיז ןרעטנענרעד .ע"פ ,(בֵרְקִי ,בֵרָק) בֹרָק
 .ןענענ

 .ױרֿפ ַא וצ ןעמוק ,הָּׁשִא לֶא בֹרְק -

 יג !ןענַאד ןוֿפ קעװַא !ְךיֶלֵא בֵרָק -
 !ןענַאד ןוֿפ

 -עג :ןענענ :ךיז ןרעטנענרעד ,בֵרֵּקִה --

 ,ןברק סלַא ןרעוו טכַארב

 .ןלַײאוצ ;ןרעטנענרעד ,בֵרְק --

 .ןרעװ טרעטנענרעד ,בורק --

 ןרעטנענרעד ;ןרעטנענרעד ,בֵרָּקַה --
 :ןברק ַא ןעגנערב ;ןעגנַאלרעד :ךיז
 .ךיז ןרעֿפּפָא

 -עג :ןרעװ טרעטנענרעד ,בֵרָקִה --
 .ךיז ןרעֿפּפָא ;ןברק סלַא ןרעוו טכַארב

 ןענענעג ;ךיז ןרעטנענרעד ,בֶרֶקְתִה --

 .ןברק סלַא ןרעװ טכַארבעג :ךיז וצ

 ,טסעמרַאֿפ :ףמַאק ;טכַאלש .} ,בֶרֶק

 .לעוד ,בָרְק"ֹוּד --

 .רעוועג ,בֶרָקייִלְּכ -
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 ,דלעֿפטכַאלש ,בֶרֶק"הֵדָׂש -

 ;ןרעניא ,(םִיַבָרָק ,םיִבְרָק 'ר) .ז ,בֶרָק
 -רעטניא :ןטימ :רעדילג עכעלרעניא
 ,טייקכעלרעניא ;רעי

 .ןשיוװצ ;קיניײװעניא ,בֶרֶקְּב -

 -יט רעד ןוֿפ :קיניײװעניא ןוֿפ ,בֶרֵּקִמ --
 .שינעֿפ

 .ןצרַאה ןצנַאג םענוֿפ ,בֵל בֶרֶּקִמ --

 .םערעדעג ,םִיַבְרָק ,םיִבָרָק --
 -נענרעד :טייקטנעָאנ .נ ,הָבְרְק ,הָבְרִק

 .טײקדנַאװרַאֿפ ; גנורעט

 רעד ןיא ,טנעָאנ רעד ןיא ,"תַבְרְקִּב --

 ,הביבס

 .טֿפַאשהֿבורק :טײקטנעָאנ .נ ,תּובָרָּק

 .רעשירעֿפמעק :רעקיטרַאטכַאלש .ת ,יַבְרִּק

 .ןברק ,רעֿפּפָא ,(תֹונָּבְרִק 'ר) .ז .ןָּבְרֶק

 -ןזַײא ןַא טימ ןצוּפ :ןצַארק .י'פ ,דֵרָק

 .(תומהב ,דרעֿפ) םַאק

 ןרעװ טצוּפעג : ןרעוו טצַארקעג ,דורק --
 .םַאק-ןזַײא ןַא טימ

 ,ןייטש-ץַאוּפָא .ז ,דרָק

 --סקיוועג-ןעמולב קיכעטש :נ ,הָּדְרַק
 ,סואודרַאק

 .רעּפָאט :קַאה :םָאל .ז ,םֹּדְרַק

 ,ןקַאהּפָא ;ןקַאה .י"פ ,םָּדְרַק

 -רָאֿפ :ןעשעג .י"ועפ ,(הֶרָקִי ,הָרָק) הֹרָק
 .ךיז ןֿפױלרַאֿפ :ןעמוק

 -רעד קילעֿפוצ : ךיז ןסױטשנָא ,הֵרָּקַה --
 -ערז ןבָאה ;ןעמוקנָא קילעֿפוצ : ןכיירג
 .(עיצולָאּפ) סולֿפסױא

 -עטס ַא טיֿפוס ַא .ךַאד ַא ןגייל ,הָרָק -
 -עג ַא ןכַאמ :סעקלעב ןגיל :עיל
 ,גנובלעוו

 יי, יט טיט... .:  עט. סט טשעק... סט

 םּורְָק - בֶרֶק

 ,ךַאד ַא טימ ןרעװ טקעדַאב ,הרק --
 .טיֿפוס ַא טימ

 -יטשַאב ;ןעשעג לָאזס ןכַאמ ,הָרְקַה --

 .ןעמ

 -ולָאּפ) סולֿפסױא-ערז ןבָאה ,הָרָקִה --
 .(עיצ

 .טסָארֿפ ; טלעק .ג ,הָרָק

 -עגנָא ; ןגינעגרַאֿפ .נ ,ַחֹור-תַרֹק (הָרֹק)
 ,גנוקידירֿפַאב :טיײקכעלמענ

 .ןגינעגרַאֿפ ; תחַנ ,ׁשָפָנ-תַרֹק --

 .רענעדַאלעגנַײא :רענעֿפורעג .ת ,ּואְרְק

 ,דנַײרֿפ ;ֿבורק :רעטדנַאװרַאֿפ .ז ,בֹורְק

 .פ"הת .רעכעלנַײשרָאװ :רעטנעָאנ .ת

 .ךעלנַײשרָאװ ;טנעָאנ

 .םורַא :וצ טנעָאנ ,-ל בֹורָק -

 .טֿפנוקוצ רעטנעָאנ רעד ןיא ,בֹורְקִּב --

 ַא טימ :טנעָאנ רעד ןוֿפ ,בֹורָּקִמ -
 ,דלַאב טָא :קירוצ טַײצ רעצרוק

 םוצ טנעָאנ ,יאַּדַוְל- ,תָמָאָל בֹורָק -
 .רעכיז טעמּכ :תמא

 .גנורעטנענרעד :טײקטנלָאנ .ז ,בּורַק

 .םורַא ;רעקיניײװ-רעמ ,בֹורֵקְּב --

 .ןרעדנַא ןבענ רענייא ,רָׂשָּב-בּורִק --

 -יונרעג ;טײקכעלֿפעה ,םיִנָּפ-בּורְק --
 ,טייקיל

 .צַאב .ז ,ץֵבֹורָק ,תֹובֹורְק .נ ,הָבֹורְק

 .םיטויִּפ עקידבוט-םוי יד רַאֿפ

 -ייל וצ רענעֿפורעגֿפױא (אֹודָק) .ז ,יֹורְק
 ,הרֹוּת רעד ןוֿפ ןענע

 ,גנוגיל-טיֿפוס ;גנוגײל-ךַאד .ז ,יֹּורְק

 .ענעװַאק עטליוהעגסיוא .נ ,ַהָּיורַק

 .לָאש :לטַײה .ז ,םּורְק



 סטרק -- יִמּורְק

 ירעקידלטַײה :רעקיטרַאלטַײה .ת ,יָמֹּורְק

 ,לטַײה ןיד .ג ,תיִמּורְק

 :ןגָאװ :;ןָאגַאװ ,(תונֹורְק 'ר) ציוז ,ןֹורָק
 ,םרָאֿפטַאלּפ

 .רעריֿפ-ןענָאגַאװ .ז ,יאַנֹורְק

 .עניזערד :טענָאגַאװ .נ ,תיֵנֹורְק

 .ןָאגַאװ רעטריזירָאטָאמ .ז ,ַעֹונֹורְק

 -*עשטּפישט , ;גנוצעזּפָארַא ךיז .ז ,סּורָק
 .(ינק ענעגיובעג טימ) גנוציז

 .רעטקילֿפעצ :רענעסירעצ .ת ,ַעּורֵק

 יּפָא ןוא רענעסירעגּפָא ,יּולְבּו עּורְק --
 .רענעסילשעג

 :רענעֿפַאשעג : רעטקַאהעגסוא .ת ,ץֹורָק
 -עג :רעטרימרָאֿפ ; רעטקיטלַאטשעג

 .רעטכַאמ

 ,גנוליק .ז ,רּורָק

 -ֿפַײטשרַאֿפ :רעטרעווילגרַאֿפ .ת ,ׁשּורֵּק
 .רעטצעזעג : רעט

 ,גנורילודנָא ; גנוריזירֿפ-רָאה .ז ,לּוזְרִק
 .ןקָאל ןכַאמ .י"פ ,לָזְרַק

 .ןקָאל ןיא ןרעוו טיירדעג ,לוְרְק =

 -ירקסיוא ןכַאמ .י'פ ,(חֵרְקִי ,חַרָּק) חרָּק
 .ךילּפ ַא ןכַאמ :רָאה יד ןסַײרסיױא :ןכ

 ןעמוקַאב :עטַאװעכילּפ ןרעוו ,ַחָרּקִה --
 -עגּפָא ; ןרעוו ןכָארקעגסױא ;ךילּפ ַא
 -רַאֿפ :ןרעװ ןרױרֿפיַאֿפ :ןרעװ ןסערֿפ
 .ןרעוו טרעווילג

 ;רָאה יד ןכירקסיוא ןכַאמ ,ַחֶרְקַה --
 -וקַאב ;ןכירקסיוא :ןצנַאלֿפ ןסַײרסױא
 .עטַאװעכילּפ ןרעוװ :ךילּפ ַא ןעמ

 ןרעו :ןכָארקעגסױא ןרעװ ,ַחֶרְקִה --
 ,טלצרָאװעגסױא ןרעוװ ;ןסירעגסיוא
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 -עכילּפ ןרעװ :;ןּכירקסיױא ,ַחֶרְקְתִה --
 .ךילּפ ַא ןעמוקַאב :עטַאװ

 -עכָארקעגסױא :;רעטַאװעכילּפ .ת ,ַחֶרֵק
 .(ןטרָאג ,דלעֿפ ,דלַאװ) רעטעקַאנ :רענ

 -עגסיוא :טלעק :טסָארֿפ :זַײא .ז ,חַרָק
 ,ךילּפ :טײקנכָארק

 ,(.גרעביא) שינעטסיוװ :; ךילּפ .נ ,הָחְרָק

 ,רעשטעלג :גרַאבוַײא .ז ,ןֹוחָרק

 ,טײקנכָארקעגסױא .נ ,תֹוחרַק

 .רעקיטרַאזַײא ;רעקיזַײא .ת ,יִחְרַק

 .רעכַאמ-זַײא ;רעֿפױקרַאֿפ-זַײא .ז ,ןֶחְרַק

 .רעטַאװעכילּפ ,ת

 -עגסיוא :ךילּפ ,(תֹוחָרִק 'ר) .נ ,תַחַרָק
 :ףַאטש-בעוו ןיא ץַאלּפ רענעכָארק
 ,דלַאװ ןטקַאהעגסיױא ןיא) טייקטעקַאנ
 .(ןטרָאג םענעסירעגסיווא

 :עקרַאשז ;לזערב :לציּפ :לקערב .ז טְרֹק
 .לדנרעק

 עבטמ עניילק עכעלמיטרעטלַא .ז ,טֶרֶק

 -ייטשלדייא רַאֿפ גָאװ :טכיוװעג רעדָא

 -דלָאג :(םַארג 2) דלָאג ןוא רענ

 .(דלָאג ןייר 2 דרַאדנַאטס

 .ץמש :טייקיניילק :סָאמ עניילק .ז,בֹוטְרִק

 .לזערב ;לציּפ :לקערב .ז ,טּוטרק

 -ַא גייווצ ץיּפש ןוֿפ ךורבּפָא .ז ,םּוטְרִק
 ,טַאלב רעד

 .לדַײרק :דַײרק .ז ,ןֹוטרק

 ןדַײנשּפָא ;לציּפש ןדַײנשּפָא .י"פ ,םֵטְרַק

 .ןכערבּפָא :קע

 -עגּפָא :ןרעװ ןכָארבעגּפָא ,םָטְרִק --
 .ןרעוו ןטינש

 .(סקיוועג) ןימַאטרַאק : ןַארֿפַאש .ז ,םָטרְו

 ,דַײרק טימ ןרעַײש ,ןרילָאּפ .י"פ ,סֵטְרַק
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 -ירב :ןעסּפָאה :ןעגנירּפש .ע"פ ,ַעֵמְרַק

 .ןעק

 -עּפשרעדיװ :דנַאטשרעדיװ .ז ,יִרָק ,יִרָק

 .עיצולָאּפ ; גנוקינ

 -- ןבירשעג יו שרעדנַא גנונעייל .ז,יִרְק
 .ך'נּת ןיא

 ;רענעּפורעגסױא :רענעֿפורעג .ת ,איִרָּק

 -ייֵל ;רענעדַאלעגנייא :רעטלייוװעגסיוא

 .רערַאבנע

 -סיוא ;גנוֿפור :ףור :גנונעייל .נ ,הָאיִרְק
 -ַאב :יירשעגסיוא :עיצַאטיצער :ףור
 .גנוכַאמטנַאק

 .ףורנשיווצ ,םִיַניֵּב -תַאיִרְק --

 .יירק-ןָאה ,רֵבָּגַה-תַאיִרְק =

 ,גנונעײלרָאֿפ-הרוּת ,הָרֹוּתַה-תַאיִרְק =

 -עג טרעוו סָאװ הליֿפּת ,עַמָׁש תַאיִרָק --
 ןוא בירעמ ,תירחש ןיא ךעלגעט טגָאז
 ו .ןיג-ןֿפָאלש ןרַאֿפ

 רעד ןוֿפ רענעײלרָאֿפ ,הָאיִרְקילַעַּב ==

 .הרוּת רעד ןוֿפ השרּפ-ןכָאװ

 ,לַאזנעייל ,הָאיִרְק"רַדֲח -

 .(!) ןכייצ-ףורסיוא ,הָאירְק-ןֵמיִס --

 .גנורעטנענרעד .ג ,הָביִרְק

 ,טֿפַאשדנַאװרַאֿפ ;טײקטנעָאנ .נ ,תּוביִרָק

 .ץַאזּפָא-ןייטש טימ .רעטקעדַאב .ת ,דיִרָּק

 .ץנעדיזער :טָאטשרָאֿפ :טָאטש .ג ,הָיְרִק

 -סגנוריגער ןוֿפ ץנעדיזער ,הָיְרִּקַה -
 .לארׂשי תנידמ ןיא ןטמַא

 -עטַאװעכילּפ :גנוכירקסיוא :נ ,הָחיִרְק
 ,גנורעוו

 .גנולטַײהרַאֿפ .נ ,הָמיִרָק

 -רָאֿפ :רענעייל רעכעלטֿפַאשנדַײל .ז ,ןִיַרַק
 .רעקיּפסדָאידַאר :רָאטַארַאנ :רענעייל

 דיִמְרִק - ַעֵטְרִק

 .רעבעג-גָאלשרָאֿפ :רענעײלרָאֿפ .ז ,אָנָיְרִק

 ,גנולַארטשסױא ; גנולַארטש .נ ,הָניִרְק

 ,טסנוק-רענעײלרָאֿפ .נ ,תונָירּק

 טימ) גנוצעזוצ ךיז ;גנואינק .נ,הָסיִרְק

 .(ינק ענעגיובעגנַײא

 ,גנוסַײר :גנוסַײרעצ .נ ,הָעיִרְק

 ןטיור ןוֿפ גנוטלַאּפש ,ףּוס-םִי תעיִרְק --
 ןוֿפ סױרַא ןענעז ןדִיי יד תעב םַי
 .שינעמוקנָא רעווש : םירצמ

 יד טימ גנולטניּפ ;גנוקניוו .נ ,הָציִרְק
 ,ןגיוא

 רעקיטליגכַײלג :רעכעלטלַאק .ת ,ריִרָק

 .(יגרעביא)

 טײקיטליגכַײלג :טײקטלַאק .נ ,תֹוריִרְק
 .(.גרעביא)

 .עטערַאלַאג .ז,ׁשיִרָק

 ,גנורעווילגרַאֿפ .נ ,הֶׂשיִרְק

 = ,תּוׁשירְָק

 ,גנורעווילג

 -רַאֿפ ;טײקטרעווילגרַאֿפ

 טימ ךיז ןקעדַאב .ע"פ ,(םֹרְקִי ,םֵרָק) םֹרָק
 ץלעּפ ַא טימ ךיז ןקעדַאב :;לטַײה ַא

 -ַאב :ןעלטַײהרַאֿפ .י"פ .(ךלימ ףיוא)
 .לטַײה ַא טימ ןקעד

 ;לטַײה ַא טימ ךיז ןקעדַאנ ,םֶרָּקִה --
 .לטַײה ַא טימ ןרעוו טקעדַאב

 ;לטַײה ַא טימ ךיז ןקעדַאב ,םֶרָקַה --
 -ַאב :ןרעװילגרַאֿפ :ךיז ןעלטַײהרַאֿפ
 .םַאלב ַא טימ ןקעד

 טקעדרַאֿפ :ןרעוװ טלטַײהרַאֿפ ,םֵרְקִה --

 טרעווילגרַאֿפ ;םַאלב ַא טימ ןרעװ
 .ןרעוו

 .ערַאטָאק :קעד :קעדוצ .ז ,םֶרֶק

 ,עקלכַאד .ז ,דיִמְרַק



 א; ; 0 2 וי - תיִמְרָק

 ,ץייוו רעדליוװ .נ ,תיֵמְרק

 .(טיײקנַארק) טירעטפיד .נ ,תָמָרַק

 -סיוא :ןלַארטש .ע"פ ,(ןֵרְקִי ,ןֵרָק) ןֹרָק
 ,ןטכַײל :ןלַארטש

 :ןלַארטשַאב :ןלַארטשסױא ,ןֶרְקַה --
 .רענרעה ןזָאל :טכיל ןֿפרַאװ

 -ַאב :ןרעװ טלַארטשעגסױא ןֵרֶקָה -
 .ןַײז טנרָאה

 .ןרעוו טנרָאהרַאֿפ ,ןֵרָקְתִה -

 (תֹונָרָק ,םִיַנְרָק ,םינרק 'י) -ז ,ןֶרָק
 -דנורג ;דנָאֿפ :רעטנרָאהַאב ;ןרָאה

 "רענרָאק , ;לקניוו :קע :לַאטיּפַאק
 -סיורג ;טֿפַארק :טנַאװ :(טרָאּפס ןיא)
 .טייק

 עקנַאב :לזעלג-ריבורּפ ,ןֶמּוא-ןֶרֵק --

 ַא ןוֿפ סעצײלּפ יד ףיוא ןלעטש וצ)

 .(ןקנַארק

 רעּפמעט ;לקניװ-סַאג ,תיִוָז ןֶרֵק --
 .לקניוו

 .וויטקַאּפש ,תּוזָחְ-ְןָרָק -

 .ןרָאה-רעגעי ,רַעַי"ןְרָק --

 -ניא-לעטשּפָא ןוֿפ ןעמָאנ ,הָרֵּפ"יַנְרק --
 .ךינַּת ןיא עיצַאנָאט

 -רַאֿפ ױרֿפ ןַײז סָאװ ןַאמ ,םִיַנְרְק-לַעַּב -
 .םיא טַאר

 יַאנ (ל"קק) ילֵאַרׂשִיְל תָמּיַּה ןְרָּקַה -
 ןדָאב ןזיילוצסױא דנָאֿפ רעלַאנָאיצ
 ו ,י"א ןיא

 -נַא-ץנַאניֿפ רעלַארטנעצ ,דֹוסִיַה"ןֵרָק --
 ,י"א רַאֿפ טלַאטש

 עקינוסכלַא :עיניל עמורק .ז ,לֹוזָנְרַק
 .עיניל

 ,רעקיטרַאנרָאה .ת ,יָנְרַק
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 .עניטער ,לטַײהצענ .נ ,תיִנְרֵק

 רעטַאררַאֿפ ךיוא) רעקידנרָאה .ת ,ןָנְרַק
 ייוצ טימ עלדַאװָאק :(ןַאמ רענ
 -ָאטַארעס -- סקיװעג-רעסַאװ :;ןציּפש
 .םוליֿפ

 .רעמַאה רערעווש .ז ,םָנְרִק

 ,(היח) ןרָאהזָאנ ,(םיִּפַנְרַק 'ר) .ז .ףַנרַק

 ןגיוב :ןסקינק .ע"פ ,(םֹרְקִי ,םֵרָק) סֹרָק
 ,(טסַאל רעטנוא) ךיז ןכערבנַײא !ךיז

 .ןרעװ טצַאלּפעג ;ןצַאלּפ ,םֶרָּקִה --

 -עװ ןברָאדרַאֿפ :ןרעװ עילַאק ,סָרָקַה --
 ,ןסקינק ןכַאמ :ןצַאלּפ ;ןר

 .עקַאה ;ןקָאה .ז ,סֶרָק |

 .ץײרקנקַאה ,םֶרָּקַה-בֶלֶצ -

 ןוֿפ גנודַײנשּפָא ;גנושזירגּפָא .ז ,םּוסְרְק
 .גנוסַײבמורַא :ןקע

 .לכענק ,(םִיַלְסְרַק 'ר) .ז ,לוסרק ,לסרק

 .דנַאב-לכענק .נ ,תיִלָסְרַק
 .ןסַײבמורַא :ןעשזירגעצ .י'פ ,םֵסֵרק

 -עגמורַא ;ןַײז טעשזירגעצ ,םֹוסְרִק --
 .ןַײז ןסיב

 -מורַא :ןרעװ טעשזירגעגּפָא ,םֵסְרִקְתִַה --
 .ןרעוו ןסיבעג

 ;סַײרּפָא :ןסַײר .י"פ (עַרְקִיעַרְקו עֹרָק
 -ייר ; ןסיירכרוד :ןסַײרעצ ; ןסַײרסױא
 -עצ :ןקילֿפּפָא :ןקילֿפעצ :העירק ןס
 -במ :;ןטכינרַאֿפ :ןקַאהכרוד :ןדייש
 ,ןכַאמ לט

 !ןרעװ ןסירעגּפָא :ןרעװ ןסירעצ ,עָרֵּקִה --
 ;ןרעװ ןסירעגכרוד :ןרעוװ ןסירעגסיוא
 :ןרעװ טקילֿפעגּפָא :ןרעװ טקילֿפעצ
 .ןרעו לטבמ :ןרעװ ןכָארבעגכרוד

 ;ןדַײנשעצ :ןקילֿפעצ ;ןסַײרעצ ,ַעֵרָק --
 ,ןכערבּכרוד
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 :ןרעװ טקילֿפעצ !ןרעװ ןסירעצ ,ַעזרּק --
 .ןרעוו ןטלָאּפשעצ

 -נַײא ןכַאמ :ןסַײרעצ ןכַאמ ,ַעְרְקַה --

 .העירק ןסַײר

 :ךיז ןסַײרּפָא ;ךיז ןסַײרעצ ,ַעְרָקְתִה --

 .ןרעװ ןכָארבעצ :;ןצַאלּכ

 . גרעביא) גנוטלַאּפש :סירּפָא :סיר .ז ,עַרָק

 -עגּפָא :סעטַאמש :סעכַאל ,םיִעָרִק --
 ,טייקנסיר

 .(שָארֿפ) עכעּפָאר .נ ,הָדָּפְרַק

 .(םולב ןוא סקיוועג) עינָאקוװעל .ז ,לֹוּפְרַק

 .(שיֿפ) ּפרַאק .ז ,ןֹויִּפְרַק

 .תטש רעטמױצעגּפָא .ז ,ףַּפְרַק ,ףיִּפְרַק

 .ןעמױצמורַא .י"פ ,ףֵּפְרַק

 .ןרעװ טמױצעגמורַא ,ףוּפְרִק --

 -טניּפ : ןעקניוו .י"פ ,(ץרְקִי ,ץֵרָק) ץ'רק
 ןשטעוװקוצ :(ןגא יד טימ) ןעל
 יּפָא :ןּפוצּפָא ;סעגיס ןכַאמ ;(ןּפיל)
 .ןטכעש :ןטלַאטשעג :ןרימרָאֿפ ;ןסַײר

 טּפוצעגּפָא ;ןרעװ ןסירעגּפָא ,ץיֵרָּקִה --
 טּפַײנקעגּפָא :ןרעװ ןטינשעגּפָא :ןרעװ
 .ןרעוו

 ןעשטעווקוצ :ןעלטניּפ ;ןעקניװ ,ץֵרָק --
 -סיוא ;ןדַײנשּפָא :כעגיס ןכַאמ ;(ןּפיל)

 - ,ןרימרָאֿפסױא :ןדַײנש

 -רָאֿפסױא :ןרעװ ןטינשעגסיוא ,ץ'ורק --
 .ןרעו טרימ

 ,ןטלַאטשעג :ןרימרָאֿפ ,ץֶרָקַה --

 ;ךָארב :גנודנעלרַאֿפ :הטיחש .ז,ץֶרָק
 .קיטש-גייט :טינשּפָא

 ; גנודנעלרַאֿפ : גנוטיינק : גייט .נ ,הָצְרִק
 .הריסמ

 | ןַא טימ) גנומעק :גנוצַארק .ז ,ףּוצְרִק
 ,(םַאק-ןזַײא

 תֶרָקְוק - עֹרֵק

 ףיוא טיזַארַאּפ) ץנַאוװ-רעמעלק .נ ,תיִצְרַק

 ,(יח-לעב

 טימ) ןעמעק :ןבַײר ,ןצַארק .י"פ ,ףֵצְרַק
 .(םַאק"ןזַײא ןַא

 -ןזַײא ןַא טימ ןרעוו טמעקעג ,ףֹוצָרִק --

 .םַאק
 ;ןגָאמ :(תוֿפוע ַײב) עילָאװ יז ,ןְבָקְרְ

 .קיּפוּפ

 :גנוקַארק :גנוקָאװק ;גנוקַאװק .ז ,רֹּוקְרְק

 .גנולסיירטעצ ; גנורעדָאג

 ,(תֹואְסְקְרִק ,םיִסָקְרִק 'ר) -ז ,םֶקרִק
 .ןָאירַאטס :קריצ

 יַאדנוֿפ ;ןדָאב ,(ּתֹועָקְרַק 'ר) .ז ,עקרק
 .חטש-דרע ,דרע .נ"וז .טנעמ

 רעטעברַאַאב טשינ ,הָלֹותְּב עַקְרַק --
 .דנַאטשנגעק רעטרירַאב טשינ :;ןדָאב

 .ןדָאב-רקֿפה ,םֶלֹוע עקרק --

 .רעטרַאּפ ,עַקְרַק תַמֹוק -

 ,רעקירעהעגנָא-ןדָאב .ת ,יִעֵקְרַק

 .רעשידרערעטנוא ,יִעְקְרַק-תַּת --

 .ָאנד : ןדָאב .נ ,תיִעְקְרַק

 ןדנישּפָא :ןּפעק :ןריּפלַאקס .י'פ ,ףקרק

 ,לדעש

 .ןרעװ טריּפלַאקס ,ףֹוקְרָק -

 ;םלַאקס :לדעשיּפָאק :ּפָאק .נ ,תַּפָקְרַק
 .לגנעטש-ןעמולב

 !עקַארק :ןעקָאװק :ןעקַאװק .ע"פ ,רקרק
 .ןגיילעצ :ןרעטשעצ .י"פ .ןרעדָאג

 טגיילעצ :ןרעװ טרעטשעצ ,רֹוקְרִק -
 .ןרעוו

 :רערעדָאג ;רעלמוט :רעַײרש .ז ,ןֶרְקְרַק
 .רעקַארק

 .ָץנד :ןדָאב .נ,תֶרָקְרַק



 הֹׂשָק - ׁשֵקרַק

 .ןעגנילק :ןרעגערג :ןּפַאלק .י"פ ,ׁשֵקְרִק

 .רעיובקע :לרעּפַאלק :לקעלג .ז ,ׁשֶקְרַק

 .ןליקרַאֿפ :ןליקַּפָא :ןליק .י"פ ,רֵרָק

 טליקעגוצ :ןרעװ טליקעגּפָא ,רורק --

 .ןרעוו

 .ןשירֿפּפָא ;ןליקּפָא ,רֵקָה --

 טליקעגוצ :ןרעװ טליקעגּפָא ,רֵקּוה --
 .ןרעוו

 .ךיז ןליקוצ ;ךיז ןליקּפָא ,רֶרֶקְתִה --

 -ורַאב ךיז טָאה רע ,ֹוּתְעַּד הָרְרָקְתִנ --
 .טקיא

 טקידירֿפַאב זיא רע ,ֹוחּור הֶרְרְקְתִנ --
 .ןרָאװעג

 .רעב

 טרעווילגרַאֿפ .ע"פ ,(ׁשֹרְקִי ,ׁשֵרָק) ׁשֹרָק
 וצ ןרעו :ןרעװ טֿפַײטשרַאֿפ :ןרעװ
 .עטערעלַאג

 -רַאֿפ :ןרעװ טרעווילגרַאֿפ ,ׁשֶרֵּקִה --
 .ןרעו ןרױרֿפרַאֿפ :ןרעװ טפַײטש

 ;ןכַאמ ףַײטש : ןרעווילגרַאֿפ ,ׁשֶרֶקַה --
 .ןרירּפרַאֿפ

 -רַאֿפ :ןרעװ טרעווילגרַאֿפ ,ׁשֶרֶקֶה --

 .ןרעוו טרירֿפ

 -ירֿפרַאֿפ ;ךיז ןרעווילגרַאֿפ ,ׁשֶרֶקְתִה --
 היז וה

 -רעד היח) ןרָאהנײא :טערב .ז ,ׁשֶרָק
 ,(דומלַּת ןיא טנָאמ

 -מַארט :טערבגנורּפש ,הָציֵפְק-ִׁשְרִק --
 .ענילָאּפ

 .טָאטש :ץנעדיזער .נ ,אָּתְרַק ,תֶרָק

 יַאנַאֿפ ;רעטיה-טָאטש ,אָּתְרַק יִרֹוטִנ --
| 
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 -רענָא) םילשורי ןיא ןדִיי עמורֿפ-שיט

 ,(לארׂשי תנידמ טשינ ןענעק

 ,לַאיצניװָארּפ .ז ,ןָּתְרַק

 .טײקשילעיצניװָארּפ .נ ,תּונָּתְרַק

 ;רעצנױָארּפ .ת ,יִנָּתְרַק
 ,רעשירעצניוװָארּפ

 ;לַשיצניװָארּפ

 .יורטש .ז שק

 :סעװעלּפ ןוא יורטש ,הֶבָבָנּו ׁשֵק -
 .זָאלטרעװ :טשינרָאג טימ טשינרָאג

 ןלױֿפ ַא טימ ןרטַּפּפָא ,ׁשֵקְּב הֹחְּד --
 .ץוריּת

 -נַײא :ןכרָאה .ע"פ ,(בֵׁשְקִי ,בֵׁשָק) בֹׁשק
 .ךיז ןכרָאה

 ,ךיז ןכרָאהוצ ; ןכרָאה ,בֵׁשְקַה --

 !גנוטכַא !בֵׁשְקַה --

 .רעכרָאהוצ .ז ,בֶׁשֵק

 .גנוכרָאהוצ : גנוכרָאה .ז ,בֶׁשָק

 .גנוכרָאהסױא .ז ,ןֹובְׁשִק

 -עוו טכידעג .ע"פ ,(הָׂשְקִי ,הָׂשָק) הֹׂשָק

 .ןרעװ טרַאה :ןרעװ רעווש ;ןר

 .ןרעװ טכידעג :ןרעוו טרַאה ,הֵׂשָּקִה --

 .ןטייקירעװש ןכָאה ,הֵׂשַק --

 .קיקענטרַאה ןַײז ,ףֶרֹע הֵּׁשַק -
 :ןכַאמ רעװש :ןרעװשַאב ,הֵׁשְקַה --

 גנערטש ;ךיז ןרַאּפשנַײא :; ןכַאמ טרַאה
 ערעווש ַא ןגערֿפ :ןרעװ טרַאה :!ןַײז

 .קיקענטרַאה ןַײז :עגַארֿפ

 ַא טַאהעג טָאה יז ,תֶדֶלֶל הָתָׁשִקִה -
 .טרובעג ןרעווש

 .ןגַארֿפ ערעווש ןלעטש ,לֹאְׁשִל הֵׁשְקַה --

 ןרעװ :ןרעוװ טעװעטרַאהרַאֿפ ,הָׁשְקִה --
 :קיטסעל ןרעװ : ךעלגערטרעדמוא
 .ןרעו ברַאה :ןרעװ רעווש
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 ןעװעטרַאהרַאֿפ ;ןרעװ טרַאה והֵׁשֵקְתִה ==

 ןבָאה ;ןרעװ טעװעטרַאהרַאֿפ :ךיז
 -עווש ףיוא ךיז ןגָאלשנָא ; ןטייקירעווש
 ןעוועקעדזיא :ןרעװ גנערטש ;ןטייקיר

 ,ךיז ןרַאּפשנַײא ;ךיז

 -כידעג :רעטרַאה :רערעװש .ת ,הָׁשָק
 :רעטרַאּפשעגנַײא ;רעברַאה ; רעט
 :רעכעלגערטרעדמוא ;רעטנשקערַאֿפ
 .רעגנערטש

 -נעטשרַאֿפמוא ,הָסיִפְּת ,הָנָבֲה- הֵׁשְק --

 -רַאֿפ ; רעקידנסַאפֿפױא-רעוװש ;רעקיד

 .רעטרעטנָאלּפ

 -רעד :רעטרעטיברַאֿפ ,ַחּור- ,םֹזי-הֵׁשִק -
 .רעטקירד

 -רַאֿפ :רעטרַאּפשעגנַײא ,בֵל"הֵּׁשַק -
 -מעשרַאֿפמוא ;רעכערֿפ ;רעטנשקע

 ,רזכַא : רעט

 -טרַאה : רעקינעּפשרעדיװ ,ףֵרע-הֵׁשָק --
 .רעקיקענ

 ,רעטרעוו ערעטיב ,תֹוׁשִק --

 .טנַאה עטרַאה ,הֶׂשָק דִי --

 עברַאה ןוא עשיגרענע ,הֶׂשָל ןֹוׁשָל --
 ,רעטרעוו

 .עטולַאװ עטרַאה ,הָׁשָק עֵּבֶּטַמ --

 רעמ טימ) רעסַאװ טרַאה ,םיִׁשָק םִיַמ --

 ףיוא ןצלַאז-ךלַאק םַארג ןבלַאה ַא יו
 .(רעטיל ןדעי

 ;(סימוקוק) גנוטַאג-עקרעגוא .ז,אֹוׁשָק
 .(ַאטַאקסָאמ ַאטיברוקוק) עסוק :עקרעגוא

 .ז ,בוׁשק

 ,לטנעוו-ןטכורֿפ :(לּפעט) לָאש .נ ,הָוְׂשַּק

 .רערעהוצ

 -עװעטרַאהרַאֿפ :רעלַאטורב .ת ,חֹוׁשִק
 ,.רעקיטליגכַײלג :רעט

 -ַאב ;גנוצוּפסױא ;גנוצוּפַאב .ז ,שֹוׁשְק

 טְשַק - הֹׂשָק

 ;גנוריצ
 ;קיטנעמ

 -ַאנרָא ;גנונַײשַאב ;גנוריצ
 .ףרּוװ :סָאש

 --עווש :;גנוטרַאהרַאֿפ ;גנוטרַאה .ז ,יֹוׁשִק

 ,(טרובעג ןיא) טייקיר

 .דנַאב ;גנודניברַאֿפ : גנודניב .ז ,רּוׁשִק

 .רעטרעװ-סגנודניברַאֿפ ,רּוׁשִק-תֹזֹלִמ --

 ?רענעדנובעג :רענעדנוברַאֿפ .ת ,רּוׁשָק

 .רעטכידעג ;רעטסעֿפ ;רענעדנובעגוצ

 .רעטקעדַאב-יורטש טימ .ת ,ׁשֹּוׁשִק

 --נוא) לטערב ;:לגנעטש -יורטש .:נ ,תֶׁשֹוׁשִק

 ,(דילג םענעכָארבעצ ןענעלוצרעט

 ,אּוּׁשַק עז .עסוק .נ ,תוׁשָק

 .רעטבלעוועג .ת ,תֹוׁשָק

 -דנַאה ;ןרעטַײװרעד .י"פ ,ַחֵׁשְקַה (ַחֹׁשִק)
 --רַאֿפ : רַאבליֿפמוא ןכַאמ :לַאטורב ןעל
 .ןעװעטרַאה

 ,רעלַאטורב :רעקיצרַאהנייטש .ת ,ַחָׁשֶק

 .רעקידתוירזכַא : רעלַאטורב .ת יָּחַׁשִק

 ::טייקיטכערעג : תמא .ז ,טְׁשֹק ,טְׁשֹק (א)
 .טייקכעלטנרָא

 :(ךיורַײװ וצ) ץריוועג-טסָאק .ז ,טְׁשֹק (ב)
 .סַאנַאנַא

 :ןצוּפַאב .י'פ (טׁשְקִי ,טֵׁשָק) טֹׂשֶק

 ןסיש : ןענַײשַאב :ןריצַאב : ןצוּפסױא
 ,ןגיוב ַא ןוֿפ

 :ןענַײשַאב :ןצוּפסױא : ןצוּפַאב ,טְׁשִק --
 .ןרירָאקעד

 טצוּפעגסיוא :! ןרעוו טצוּפַאב ,טֹוׁשֵק --

 טרירָאקעד :ןרעװ טנַײשַאב ;ןרעוװ
 .ןרעוו

 ךצוּפרַאֿפ :ךיז ןצוּפסױא ,טְׁשִקְתִַה --
 .ךיז ןקיטכערַאב :;ךיז

 .רעסיש-ןגיוב : רָאטַארָאקעד .ז ,טְׂשִק



 רֶׁשָק - תּונָטְׁשק

 .גנורירָאקעד .נ ,תּונָטְׁשִק

 ,קימס) ןגיוב :רעױב-ןגיוב .נ ,תיִנָטְׁשַק
 -ורטסניא-ענורטס ַא ףיוא ןליּפש וצ
 ,(טנעמ

 -ברַאה :טײקטרַאה ;טיײקירעװש .ז ,יִׂשֹק

 ;דנַאטשרעדיװ : טײקיקענטרַאה :טייק
 .טייקירעווש-טרובעג

 .ימ טימ :רעװש .פ"הת ,יִׂשֹקְּב --

 .הלאש עברַאה .נ ,(אָיְׂשִק) הָיֶׁשִק

 םַײב תוישק ריֿפ יד ,תֹויִׁשִק עַּבְרַא -
 .רדס-חסּפ

 -קצ :טײקטרַאה ;טייקירעוװש .נ ,תּויִׁשַק
 .טייקגנערטש :תונש

 .טײקיקענטרַאה ,ףֶרֹע תּויְׁשִק --

 -ורב :טײקטעװעטרַאהרַאֿפ .נ ,תּוחיִׁשְק
 .טייקיטליגכַײלג :טײקלַאט

 -ַאטורב :רעטעװעטרַאהרַאֿפ .ת ,ַחיִׁשָק

 .רעקיטליגכַײלג ; רעל

 .נ ,הָטיִׂשָק
 .ןטַײצ

 -ך'נּת ןיא עבטמ עניילק

 .רעכַאמרעװש ;רערעװשַאב .ת ,ןִיָׁשִק

 תויתוא יד ןיא שגֶד רעד ,ןיִׁשֵק ׁשֵנָּד --
 .ת"פכ -- ד"גב

 "נָא ;גנודניב"ַאֿפ :גנודניב .נ ,הָריִׁשָק

 .גנודניב

 ,גנואַײז-דּפסמ ,"לַע דֵּפְסַה תַריִׁשְק --

 .לטערב-ךורב .ז ,ׁשיִּׁשַק

 .רערעטלע :ןקז :רעטלַא .ת ,ׁשיִׁשָק

 .טייקרעטלע :טײקטלַא .נ ,תּוׁשיִׁשֶק

 .עלעיורטש :נ ,תיֵׁשָק

 :ײרעדױלּפ ;גנַאלק :שיױר .ז,ׁשּוקְׁשִק
 -עקַארעביא ;יײרעשזַאמ ;ײרעלּפַאלּפ

 ,גנור
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 :ןּפַאלק :ןעגנילק ;ןשיור .י"פ ,ׁשֵקְׁשַק
 -יא :ןעשזַאמ :ןרעדױלּפ :ןעלּפַאלּפ
 .ןרעקַארעב

 .ןּפַאלק :ןשיור ׁשֵקְׁשִקְתֶה --

 ;בַײלברעביא-ייה ;עלעיורטש .זׁשֵקְׁשִק

 .לטערב-ךורב

 -רעצנַאּפ :ןּפוש .נ ,תֶׁשָקְׁשַק .ז ,ׁשֵקְׁשֹק
 .ןּפוש

 .רעלּפַאלּפ :רערעדױלּפ .ז ,ןָׂשְקְׁשִק

 .ײרעלּפַאלּפ : ײרעדױלּפ .נ ,תּונָׁשָקְׁשִק

 -רַאֿפ :ןדניב .י"פ ,(רֹׁשְקִי ,רֵׁשָק) רֹׂשָק
 ןגעק) ןרעװשרַאֿפ :ןדניבוצ ;ןדניב

 .(ןצעמע

 -עגוצ :ןרעװ ןדנוכעגמורַא ,רָׁשָּקִה --
 -עגוצ :ןרעװ ןדנוברַאֿפ :ןרעװ ןדנוב
 .ןרעוו טרעווילגרַאֿפ ;ןרעװו טקיטסעֿפ

 -ַא :ןדניבוצ :ןעגנעהנָא ; ןדניב ,רֵׁשֵק --

 .ןדניברַאֿפ ;ןדניבמור

 -עװ ןדנובעגוצ :ןרעװ ןדנובעג ,רֹוׁשָק --
 .ןרעוװ ןדנוברַאֿפ ;ןר

 .ןרעװ ןדנוברַאֿפ ,רֵׁשְקִה --

 ןדניברַאֿפ :ןרעװ ןדנוברַאֿפ ,רֵּׁשֵקְתַה --
 -עװשרַאֿפ ןכַאמ :ךיז ןקינײארַאֿפ ;ךיז

 .גנור

 :עיצַאקינומָאק :ּפונק :ףיילש .ז ,רֶׁשָק

 ;דנַאברַאֿפ ;גנודניברַאֿפ :טקַאטנָאק

 .עדנַאב :גנורעװשרַאֿפ ;קנעלעג

 ידנובוצ רעקרַאטש ,ץיִּמַא רֶׁשֵק --

 ,לַײמ-םַי ןוֿפ גנעל) ּפונק-םַי ,יִּמַי רֶׁשָק -

 .(רעטעמ 3

 .טרָאװ-סגנודניברַאֿפ ,רֶׁשָק-תַּלִמ --

 -רַאֿפ ןיא ןייטש ,"םִע םיִרְׁשִקְּב דֹמֲע =

 .טימ ןעגנודניב



229 

 .רעלדניברַאֿפ :רעדניברַאֿפ .ז ,רֶׁשֵק

 .ײרעלדניברַאֿפ .נ ,תּורְׁשַק

 ;ןבַײלקֿפױנוצ .י"פ ,(ׁשֶקִי ,ׁשֵׁשְק) ׁשֹׁשִק
 ,יורטש) ןעלמַאזֿפױנוצ :ןעמענֿפױנוצ
 ,(א"א ןגַײװצ ,ייה

 :ןעמענֿפױנוצ ;ןבַײלקֿפױנוצ ,ׁשֵׁשֹוק --
 ןגַײװצ ,ייה ,יורטש) ןעלמַאזֿפױנוצ

 ,(א"א

 -וצ ;ךיז ןעלמַאזֿפױנוצ ,ׁשֵׁשֹוקְתִה --
 .ךיז ןבַײלקנעמַאז

 .לטערב-ךורב ;לגנעטש-יורטש ,נ ,תֶשֹׁשִק

 ;ןגױב : ןגיובנגער :ןגױב-לַײֿפ .נ ,תֶׁשָק

 .ןגיױב-לדיֿפ :גנובלעוועג

 .(ןגיוב ןסיוא) לַײֿפ ,תֶׁשָקיְנַּב --

 םורְתַק - רֶׁשֵק

 -ומ) ןטנעמורטסניא-ענורטס ,תֶׁשֵקייִלַּכ =

 .(קיז

 .ןגיובנגער ןוֿפ ןברַאֿפ ,תֶׁשֵּקַה יֵעְבִצ --

 .רעסיש-ןגיוב .ז ,תֶׁשִק

 .גנובלעוועג .נ ,תֹׁשַק

 .רעטבלעוועג :רעקיטרַאנגױב .ת ,יִּתְׁשִק

 ; (גיוא ןיא) לטַײה-ןגיובנגער .נ ,תיִּתְׁשַק
 .געזביול

 .ןגױב-לדיֿפ ;רעױב-ןגיוב .נ ,תיִנָּתְׁשִק

 ַא ןוֿפ עבלָאק :ףירג :לטנעה .נ ,תַק
 .(סקיב

 ;שײלֿפ טע8ֿ קיד :טַײז-שײלֿפ .ז ,לָתֹק
 .טנַאװ

 -גיא-קיזומ) עריל :ערַאטיג .ז ,םֹורְתַק
 ,(.רטס
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 -ףלַא ןיא תוא רעטסקיצנַאװצ ,(ׁשיִר) ר

 .200 -- לָאצ ןוא רעֿפיצ סלַא ; תיב

 :ןקוק :ןעעז .י"פ ,(הָאְרִי ,הָאָר) הֹאְר

 -ַאב ;ןֿפַײרגַאב !ןקרעמַאב ;ןקוקנָא

 .ךיז ןגיײצרעביא :ןלייווסיוא :ןעמענ

 !קוק !עז !הֵאָר -

 -רעד םַײב) ...םעד ןיא ,הֵּנִהְו הֹאָר --
 .(ןלייצ

 ַא ןוֿפ תודע ןַא ןַײז ,רָבָדִּב הֹאָר -
 .שינעעשעג

 .ןעמענ המקנ ,יֵּב הֹאָר --

 .ךעלקילג ןַײז ,םיִּיַח- ,בֹוטְּב הֹאָר --

 .טײקמערָא ןדַײל ,יַנֵע הֹאָר --

 .עיצולָאּפ ןבָאה ,יִרָק הֹאָר --

 טעוו'ס סָאװ ןעעזרָאֿפ ,דֶלֹוּנַה תֶא הֹאָר --
 .ןעמוקסיורַא

 .עז ,הֵאָרּו אֵצ ,הֵאְרּו אֹוּב -

 -שטַײט םענוֿפ ןעמָאנ ,הָניֶאְרּו הָניִאְצ --

 .ןעיורפ רַאֿפ שמוח

 -טנַא :ךיז ןזַײװַאב ,(הָאְרַנ) הֵאָרַה -

 -נָא ןכַאמ :ןענַײשרעד :ךיז ןקעלּפ

 -ַאב ןַײז ;ןלעֿפעג ;ךיז ןטכַאד :לעטש

 .קידנקידירֿפ

 --רָאװ :ךיז ןזַײװסױרַא ,דָׁש ,"יֵּכ הָאְרִנ --
 .ךעלנַײש

 ..ךעלנַײשרָאװ ,הָאְרַּנַה יִפָּכ ,הָאְרִּנַּכ -

 ,סיוא טעזס ,ִׁש הֵאְרִּנַּכ --

 .ןעעזנָא ךיז ,הֹאָר --

 .ןזַײװַאב :ןזַײװנָא :ןזַײװ ,הָאְרַה --

 ?ןקיטומרעד :ןטסיירט ,םיִנָּפ הֵאְרַה --

 .ןרילומיס ;לעטשנָא ןכַאמ

 ,ןשטַײטסױא  ,הָכָלֲהַּב םיִנָּפ הֵאְרַה --
 .הכלה ןריטנעמָאק

 ?ןרעוו ןזיוװעגנָא :ןרעװ ןזיוועג ,הֵאְרָה --

 .ןרעוו ןזיװַאב

 -עג רָאלק ריד זיאס ,תֵעַדָל ָתיֵאְרֶה --
 .ןרָאװ

 ?ךיז ןזַײװַאב :ךיז ןעעז ,הֵאָרְתִה --

 .ןרילומיס ;לעטשנָא ןכַאמ

 !ןעזרעדיװ םוצ !תֹואָרְתָהְל -

 ,(לגױֿפ-ביור) רעברַאּפש .נ ,הָאָר

 .גנול .נ ,הָאָר |

 -עטשסיוא :קילבסױא ;קוקנָא .נ ,הָוֲאַר

 .גנול

 .ןעעז ןכעלטנעֿפע םוצ ,הָוֲאַרְל 98

 .ענירטיוו ,הָוֲאַר-ןֹולַח =
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 -יטרעוו :רעקיסַאּפ ; רעקיאעֿפ .ת ,יֹואָר
 -לייוועגסיוא :רעקידנַאטשמוא :רעק
 ,רעקירעהעג :רעט

 .לעיצנעטָאּפ ,יּואָרְּב --

 .קירעהעג יװ .פ"הת ,יֹּואָרַּכ --

 .היאר ;גנואעז .נ ,תּואָר

 -נָא ;גנורעװ ןלעֿפעג ,םִיַניֵע תּואָר -

 .גנואייטש

 .לקניוו-קוק ,תּואְר תֹּדְקְנ -

 .טייקיטכיזצרוק ,תֹואָר-רָצֹק --

 .רעקיטכיזצרוק ,תֹואְר"רַצָק --

 -טַײװ :רעקידװעעזטַײװ ,תּואְר-קֹוחְר --
 .רעקיטכיז

 ,טײקיטכױטַײװ ,תּואָר"קַחֹר -

 .רעקוקוצ ;רעױשוצ .ז ,ןָתְוֲאַר

 :עוסױא ;לגיּפש ,(םיִיָאְר 'ר) .ז יִאְר

 .טלַאטשעג

 :קערד :טלַאטשעג ;היאר ;גנואעז .ז ,יִאָר

 .טסימ

 .עילָאװ ;ּפָאט-טכַאנ ,יִאְרָה-תיב --

 -הלוע ;היאר :גנוקוק ;גנואעז .נ ,הָּיֲאְר

 :עיצַאורטסנעמ : עיצולָאּפ ! גנואַײז-לגר
 .דָאירעּפ

 ןוֿפ גנואעזסױארָאֿפ ,דֶלֹוּנַה תּיִאְר --
 .גנולקיװטנַא

 .לקניוו-קוק ,הָּיִאְר-תיִוו --

 .רעקיטכיזֿפרַאש ,הָּיִאְרידַח --

 .טייקיטכיוצרוק ,הָּיֲאְר-רָצק --

 ,רעקיטכיזצרוק ,הָּיִאְר-רַצְק --

 .רעקיטכיזטַײװ ,הָּיִאְר-קוחר --

 ,טײקיטכױטַײװ ,הָּיִאְר-קַחֹר --

 ׁשאֹר - יּואְר

 ,הָּיִאְר הֵדָׂש ִּח
 .חטש

 רעקידנעמענמורַא-גיוא

 .זײװַאב .נ ,הָיָאְר

 וטסָאה טָא :זַײװַאב ַא יו ,הָיָאְר אָהְו -
 .זַײװַאב ַא

 -יוא :ויוורעטניא ,(תֹונֹויֲאַר .ר) .ז ,ןֹויָאָר
 תיב םוצ לגר-הלוע :ּוװעדנַאר :ץנעיד
 .ןברק ַא ןַײז וצ בירקמ ףיוא שדקמה

 .טייקיטכיז :טייקידוװעעז .נ ,תּויִאָר

 .(היח) רעֿפינער :עּפָאליטנַא .ז ,םיִאָר

 .ןריאויוורעטניא ,ייפ ,ןֵיֲאַר

 .ןרעוו טריאויוורעטניא ,ןֹוּיֲאְר --

 .ףַארגָאטַאמָאניק .ז ַֹוניִאְר

 .רעשיֿפַארגָאטַאמָאניק .ת ,יִעֹוניִאְר

 ןעעז וצ) רעטריזינָארכניס .ת ,יִלֹוקיִאְר
 .(קיטַײצכַײלג ןרעה ןוא

 .(היח) רעֿפינער :עּפָאליטנַא .ז ,םֶאְר

 ,(תֹוָמאָר 'ר) .ג ,הָמאָר

 ,לַארָאק

 ; ןייטשלדייא

 .טײקנלַאֿפעג : טײקמערָא .ז ,ׁשֹאָר

 :טּפױה ;ףעש :ץיּפש :ּפָאק .ויׁשאֹר

 ;בײהנָא :גנַאֿפנָא ;גַײװצּפָא :רעריֿפ

 רעלוֿפ :רַאליֿפ :ּפעק 260 ןוֿפ עדַאטס

 .םויּפָא ;טֿפיג :םָס :טרעוו

 .שארב :ץיּפש ןיא .פ"הת ,ׁשאֹרְּב --

 .םעלַא רַאֿפ ,הָנֹוׁשאֶרְו ׁשאֹרְּב -

 .החּפשמ רעד ןוֿפ טּפױה ,תובָא-שאֹר --

 .ּפָאקנקירב ,רָׁשָּניׁשאֹר --

 ןכעלנעמ רַאֿפ .צַאב ,תּיַוְּגַה שאר --

 .דילג

 טפיױה (אָתּולָג ׁשיִר) ,הֶלֹוּגַה-שאֹר --
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 ןַײז ןעײרדרַאֿפ ,וׁשאֹר תֶא ֵּבְלַּב -- | ןוֿפ ןברוח ןכָאנ לֿבב ןיא ןדִיי יד ןוֿפ

 .ּפָאק .שדקמה תיב ןטייווצ

 -טרָאװטנַארַאֿפ זיא רע ,זשאֹרַּב ֹומָּד - | רעד :רענדערטּפױה ,םיִרְּבַדּמַה-ׁשאֹר --
 .ןבעל ןַײז רַאֿפ ךעל ,רעטסקיטכיוו

 ּפָאק .ךיז ןּפַאלק ,לָתֹּכַּב ׁשאֹר ַחֵמָה-- | .רעטסינימ-רעימערפ ,הָלָׁשְמַּמַה-ׁשאֹר --
 יסנאװ רעד ן'א |  -ריב ;טנעדיערפ-טָאטש ,ריִעָהיִׁשאֹר -

 -סיורג :ךיז ןוֿפ ןזָאלב ,שאֹר םָרָה -- .רעטסַײמרעג

 .ךיז ןטלַאה

 .ץיזרָאֿפ ןריֿפ ,שאֹר בֵׂשֵי --

 ;גנולייצ ןריֿפכרוד ,יׁשאֹר תֵא אֹׂשָנ -
 .ןבייהרעד

 בײהנָא ןוֿפ בוט-םוי ,הָנָׁשַה-שאֹר --
 ;ירשּת 'ב ןוא יא ,הנשה-שאר ,רָאי:ַײנ

 ;רַאונַאי ןט-1 םעד רָאיַײנ ןײמעגלַא

 .אַּתכסַמ ַא ןוֿפ ןעמָאנ

 .-טּפױה :רעטסכעה .ת ,ׁשֹאֹר | רַאֿפ ֿבוט-םוי ,תֹונָליִאְל הָנָּׁשַה-ׁשאֹר --

 רעטנעצ ןיא ןייטש ַא ,הָׂשֹאֹרָה ןֶבָא תב .טבש ן"ט רעמייב יד

 ,גנובלעוועג ַא ןוֿפ שדוח ןוֿפ בײהנָא ,ׁשֶדֹח-ׁשאֹר --

 .טקַארט-טּפיױה ,תֹוצּוחיׁשאֹר --

 .ןילק רעשירעטילימ ,ץֵחׁשאֹר --

 רעריֿפנָא :רערעל-טּפיוה ,הָביִׁש י-ׁשאֹר --
 .הבישי ַא ןוֿפ

 -רָאֿפ :רעטסכעה :רעטשרע .ת ,ןוׁשאִר
 .רעקיסיוא

 .ןעײֿפירָאק :עטשרע ,םיִנֹוׁשֹאָר --

 .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ,ןֹוׁשאִר ןוׁשאִר --

 -שמ רעטסטנעָאנ ,ןוׁשֹאִרְּב ןֹוׁשאִר --
 .(רעדורב ,רעטסעוװש) דילג-החּפ ,ןייטשלקניוו ,הָּנִּפ ׁשאֹר --
 .ּפָאק-ןעייר ,רֹוּתיׁשאֹר --

 :ןעט :טקעפסנַאק ,םיִקָרְּפייֵׁשאֶר --
 .ץיקס

 -רע יד) ןעגנוצריקּפָא ,תֹובָּתייֵׁשאָר --
 ,(רעטרעװ ןוֿפ תויתוא עטש

 -שמ ,(ןֹוׁשאִרְּב יִנֵׁש) יִנֵׁשְּב ןֹוׁשאָר -
 הגרדמ רעטייווצ רעד ןוֿפ דילג-החּפ

 .(סעמומ ןוא סרעטעֿפ)

 בר-טּפיוה רעשידרֿפס ,ןויֵצְל ןֹוׁשאִר --
 ,י"א ןיא

 -ַאב ,שטנעמ רעטשרע ,ןוׁשאְרָה םָדָא -- | פאק ןטקעדעגּפָא ןַא טימ ,שאֹרייּוגְּב -

 -טלעוו ןוֿפ גָאט ןטסקעז ןיא ןֿפַאש .שינעײרדרַאֿפ-ּפָאק ,ׁשאֹריִלּוּבְלַּב -

 וה טַפ .רעציזרָאֿפ ,שאֹר-בֵׁשֹוי -

 ןַא ןיא רדָא רעטשרע ,ןֹוׁשאֵר רֶדֲא -- .טייקטסנרע ,ׁשאֹר-דַבּכ --
 .רָאי-רובע א

 טסייהס .ּפָאק ןרעביא ,ׁשאֹריהָלְעַמְל --
 .שדקמה תיב רעטשרע ,ןוׁשאִר תִיַּב -- .ךס ַא

 .(.מַארג) ןָאזרעּפ עטשרע ,ןוׁשאִר ףּוּג -- | -גנירג :טײקיניזטכַײל ,שאר-תּוּלק --
 .קיטנוז ,ןֹוׁשאֵר םֹוי - | .גנוצעש
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 ךיז ןשַאװ וצ רעסַאװ ,םיִנֹוׁשאָר םיַמ --

 .ןסע םוצ

 -רעוו-הנשמ עטשרע ,הָנֹוׁשֹאִר הָנְׁשִמ --
 .עיס

 .עמָאיסקַא ,ןֹוׁשאָר לָּכְׂשִמ --

 םעד רַאֿפ .צַאב ,םיִנֹוׁשאִר םיִאיֵבָנ -
 יד טלַאהטנַא סָאװ ך'נּת ןיא לייט
 ,םיטֿפוש ,עשוהי ןוֿפ ןטפירש עוויטַארַאנ

 .םיכלמ ןוא לאומש

 ;ץיּפש רעד ןיא :;רעִירֿפ .פ"הת ,הָנֹוׁשאִר

 םוצ ;רעִירֿפ :בײהנָא ןוֿפ ,הָנֹוׁשאֶרָּב --
 ,טשרע

 -נָא ןוֿפ יו ,הָנֹוׁשאִרָבִּכ הָנֹוׁשֹאִרָּכ -
 ,.רעִירֿפ יו ,בייה

 .לָאמ ןטשרע םוצ ;רעירֿפ ,הָנֹוׁשאִרְל --
 ,בײהנָא עמַאס ןוֿפ ,הָנֹוׁשאִרָּבַמְל --
 .עלַא רַאֿפ ,הָנֹוׁשאִרְו ׁשאֹרְּב -
 -כעלבייהנָא :טייקיטשרע .נ ,תֹונֹוׁשאִר

 -עליווירּפ-רָאֿפ ;טײקיטנַאהרָאֿפ : טייק

 .עיג

 ; רעקיגנַארטשרע :רעטשרע .תייָנֹוׁשאֶר

 -יע :רעלעניגירָא ; רעקיטַײצרַאֿפ רָאג

 .רעקידתודוסי :רעקידרק

 -לעניגירָא ;טייקיטשרע :נ,תֹויִנוׁשאִר
 .(.טַאמ ןיא) טײקידלצרָאװ ;טייק

 ,גנוטייל :טֿפַאשרעריֿפנָא .נ ,תּוׁשאָר

 .רעקידנטייל :רעקידנריֿפנָא .ת ,יִׁשֹאָר

 ַא ןיא לקיטרַאטײל ,יִׁשאָר רָמֲאַמ --

 .לַאנרושז ,גנוטַײצ

 -ַּפָא : ןעמיר-למַײצ : רעטנַאק .נ ,הָּיִׁשאֹר
 ןיא םלַאב םעד ּפָאק ןטימ סױטש
 ,(רעלוּפָאּפ) לָאבטוֿפ

 -סיוא ;גנילטשרע :בײהנָא .נ ,תיִׁשאֵר
 .םעלַא רַאֿפ :סנטשרע .פ"הת .לַאװ

 .םעלַא רַאֿפ ,לֹּכ תיִׁשֹאָר --
 :בייהנָא םַײב ;בײהנָא ןוֿפ ,תיִׁשאֵרְּב --

 עטשרע ;הרוּת רעד ןיא שמוח רעטשרע

 .הרוּת רעד ןיא השרּפ

 .ןָא בייהנָא עמַאס ןוֿפ ,תיִׁשֹאֵרְּבִמ --

 .ןשטנעמ-רוא ,תיִׁשאָרְּב יֵׁשָנַא --

 .תויח-רוא ,תיִׁשאֵרְּב תויח --

 ,תיִׁשאֵרְּב -תֹורעַי -
 .ןעלגנושזד

 טלעוו ןוֿפ עטכישעג ,תיִׁשאֵרְּב הֵׁשֲעַמ --
 .וטֿפױא רעשירענַאיּפ ;ףַאשַאב

 .רעוויטימירּפ .ת ,יִתיִׁשאָר

 .טייקוויטימירּפ .נ ,תויָתיִׁשאֵר

 רעטשרע ןיא) עלעבַאב-שָארֿפ .ז ,ןְׁשאֹר

 ,(גנולקיװטנַא ןוֿפ עידַאטס

 ;רעדלעוװ-רוא

 -סיוא רעטֿפַאהקנַארק :סולֿפסױא .ז,ןֵתֲאַר
 .עמרעּפס ןוֿפ סולֿפ

 -ָאצסיורג :רעקילָאצליֿפ .ת,בָר ,בֵר (א)

 -נטַײדַאב :רעסיורג ;רעמיױרג :רעקיל
 -ידובּכב ;רעקיטכיװ ;רעקיטכעמ :רעקיד
 .רענעעזעגנָא ;רעק

 -לַא) םָאנילָאּפ ;דילגליֿפ ,רָביֵא-בֵר --
 .(ערבעג

 -יטומסיורג :רעקידמימחר ,דָסָח-בַר --

 .רעק

 .דסח רעסיורג ,בֹוט-בַר -- |

 .רעקיטכעמ ,ַחֹּכ-בַר --
 .ןכַאז עסיורג ןוֿפ רעוטֿפױא ,הָליִלֲעַה בר --

 -רַאֿפ-טסעב :רעלעסטסעב .,רָכָמ-בַר-
 ,רעכעלֿפױק

 .טַאט ןוֿפ ןַאמ ,םיִלָעְּפ-בַר --



 אָּבַר - בַד

 -עמָאעג) רעקידלטנעװליֿפ ,ןועְלַצ-בֵר ==

 .(ערט

 .ץנַאלֿפ) רעקירעיליֿפ ,יִתָנְׁש בר --

 -רעמ ;וויטקעלָאק ;ליֿפ ; ךס א ,םיִּבַר --

 ,לָאצ

 .ךעלטנֿפע ,םיִּבַרָּב --

 .ליֿפ ,ךס ַא ,תַּבַו --

 .ליֿפ רעייז ,ךס ַא .פ"הת ,תֹוּבַר --

 -ָאק :וטֿפױא רעקיטכיוו ,בר הָׂשֲעַמ --

 .וטֿפױא רעלַאסָאל

 "נָא :ןומה :עסַאמ :סבעלּפ ,בֵר"בֶרֶע --
 .שימנעמַאזוצ ;ףיול

 .ץַאלּפ רעכעלטנֿפע ,םיִּבַרָה תּוׁשְר --

 -געזעג רעדָא גנוסירגַאב) ,בֵר"םולָׁש =

 .(.גרעביא) סטוג סָאדלַא (גנונ

 .קנַאד םענייש ַא ,הָּבַר הָדֹוּת --
 ;רעריֿפנָא :טּפױה ,(םיִּבַר 'ר) .ז ,בַר (ב)

 -דמ ערעכעה :רעסיש-ןגיוב :רעשרעה

 .ל"הצ ןיא גנַאר-ןריציפָא ןיא הגר

 (תֹוּבַר 'ר) .רעניבַאר :בר (םיִנָּבַר 'ר)

 רַאֿפ לטיט :רעמיטנגייא :רעה :רערעל

 רעד ןיא ןוא לבב ןיא םימכח-ידימלַּת
 .םינואג יד ןוֿפ הֹכוקּת

 ,(ל"הצ ןיא) לַארענעג ,ףּולֲא-בַר --

 -םי ןיא ;ןַאטיּפַאק-סֿפיש ,לֵבֹוח-בַר --
 דַאּפ גנַארנריציֿפָא -- ל"הצ ןוֿפ טָאלֿפ
 ,ײמרַא-השָּבי ןיא רָאיַאמ וצ לעלַאר

 -טּפיױה :רעטסַײמ-ךָאק ,םיִחָּבַש-ּבַר --

 .ןילַּת

 לַארָאּפרָאק :;לַארּפַאק ,יאַרֹוט-בַר --
 ,(ל"הצ ןיא)

 : ןיא) רערעביוצ יד ןופ טּפױה ,גָמ"בַר --
 ,רעקיגַאמ :(לבב

734 

 -רעס רערעכעה :טנַאשזרעס ,לָּמַס-בַר --
 .(ל"הצ ןיא) טנַאשז

 ןיא ןכונווע יד ןוֿפ ףעש ,סיִרָס-בַר --
 .ףיוה ןכעלגינעק

 .(ל"הצ ןיא) רָאיַאמ ןרפ-בו -

 -רערעל :הרוּת-דומלַּת ;עלוש ,בֵרייֵּב --

 .זיוה

 .דימלַּת :רעליש ,בֵרייֵּב רַּב --

 רַאֿפ לטיט) רערעזנוא רערעל ,ּונָּבַר --

 .(השמ

 רעזנוא רערעל רעסיורג ,לֹודָּנַה ּונָּבִר --
 .(הכירַא ַאּבַא ארומַא םעד רַאֿפ לטיט)

 "נוא רערעל רעקיליה ,ׁשֹורָּקַה ּונּבַר --

 איׂשנה הדוהי 'ר רַאֿפ לטיט) רערעז

 .(הנשמ רעד ןוֿפ רָאטקַאדער םעד

 -יט (ג"הרה ,'רה) ,ןֹואָּנַה בֵרָה ,בֵרָה --

 .םימכח-ידימלַּת ןוא םינבר רַאֿפ ןלוט

 -- (גנודנעװ-סטיײקכעלֿפעה) !יֵתֹוּבַר --

 !ןרעה ענַײמ

 ,גונעג .פ"הת ,בֵר (ג)

 ,ביִר עז .ךיז טגירקעג .עיפ ,בֶר

 :טײקלוֿפ :עסַאמ ,(םיִּבִר 'ר) .ז ,בֹר
 .טייהרעמ :םוטנַאװק רעסיורג

 טייהרעמ רעד ןיא :ליֿפ : ךס ַא ,בֹרָל --
 ,ןלַאֿפ

 עקידנגיוורעביא ,ןָיָנְּב בֹרְו ןִיָנִמ בר --
 .טייהרעמ

 ;ןיימעגלַא ןיא ,בֹרייֵּפ-לַע ,בֹרָה-לַע --
 טעמּכ :ןלַאֿפ טייהרעמ רעד ןיא
 ,קידנעטש

 .טייהרעמ עטסערג ,ֹולָכָּכ ֹוּבִר --
 :רעקיטכיו :רעסיורג .ת ,הָּבַר ,אָּבַר

 ,רעקיטכעמ
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 רעסיורג :ןַאמ רעקיטכיוו ,אָּבַר אָרְבִּנ --

 .ךס ַא :םכח-דימלּת

 ןטעביז ןרַאֿפ .צַאב ,הָּבַר אָנְעַׁשּוה --
 .תוּכוס ןוֿפ גָאט

 -יא) רעבַײרש רעסיורג ,אָּבַר אָבְתַּכ --
 .(שינָאר

 רעסיורג רעד ןוֿפ ןעמָאנ ,הָּבַר ׁשֶרֶדֵמ --
 גנושטייטסיוא-תודגא רעד ןוֿפ גנולמַאז

 .תוליגמ ןוא הרוּת רעד ןוֿפ

 :רעקידמינּפ-ליֿפ .ת ייָניֵּפְנַא בֵר

 .רעכַײר-טלַאטש

 :קילָאצליֿפ ןַײז .י"ועפ ,(בֹרֵי ,בֵר) בבָר
 ַא ןוֿפ ןסיש :ךיז ןרעמ :ךס ַא ןַײז

 .ןרעדַײלש :ןגיוב

 -ץג

 -רַאֿפ :טנזיוט ןעצ ןיא ןעלּפָאט ,בָּבַר --

 ןסיגַאב ;קיכַאֿפטנזױט-ןעצ ןרעסערג
 -נָא :ןסטעֿפַאב :סנַּפָארט-ןגער טימ
 ןרעװ לָאזס רעדעל :לשמל) ןסטעפ
 .(ךייוו

 "נָא :קיכַאֿפטנזױט-ןעצ ןרעוו ,בֹוּבִר --
 ןרעוו טסטעֿפַאב :ןרעוװ טסטעפעג

 .סטעֿפ :טײקטעֿפ :לייא .ז ,בָבְר

 .טנזיוט ןעצ .נ ,הָבָבָר

 .לטסטנזיוט-ןעצ ןייא .נ ,תיִבָבְר

 ןָא ןכַאז ןֿפױהנָא .י"פ ,(גֹּבְרִי ,גֵבָר) גבר
 ,גנונדרָא ןַא

 ,גנונדרָא ןַא ןָא רעטֿפױהעגנָא .ת ,גבר

 -יברַאֿפליֿפ ;רעכַײרנברַאֿפ .ת ,יֵנֹוּגַבָר

 .(.גרעביא) רעקיטרַאליֿפ :רעק

 -רַאֿפליֿפ :טײקכַײרנברַאֿפ .נ ,תֶנַיָנֹוּנַבַר
 .(.גרעביא) טײקיטרַאליֿפ ;טייקיב

 ;ןטעבסיוא :ןטעב .י'פ ,(דֹּבְרִי ,דַבָר) דבר
 -רעביא :ןעִיצרעדנַאנוֿפ ; ןטײרּפשסיױא

 .ןעִיצ

 יּבִר - אָּבִר

 .זַײװנטסַאלּפ ןרעוו טגײלעגנָא ,דֵבָרֵה --

 -גטכיש ןגייל :דנַאבזדלַאה ןוטנָא ,דֵּבְרַה --
 .ןריצַאב ;זַײװ

 .קעלֿפ : טכיש-ץומש : טכיש-לייא .ז ,דַבְר

 -סַאלֿפעגסױא :עטכיש :טסַאלּפ .ז ,דָבֹר
 .ליד רעטרעט

 ;גנורעטסַאלֿפסױא :גנוטעבסיוא .ז ,דֵבָר
 .קעלֿפ :עטַאל

 ;קילָאצליֿפ ןַײז .ע"פ ,(הָּברְי ,הָבָר) הֹבָר
 ןרעסערגרַאֿפ :ךיז ןרעמ :ךס ַא ןַײז

 ךיז ןקרַאטש :;ךיז ןרעמרַאֿפ :ךיז

 .ךיז ןקיטֿפערק

 -כיצ : ןרעמרַאּפ ;ןרעסערגרַאֿפ ,הֵּבַר --
 -נעצַָארּפ ןענכערוצ :ןעװעדָאה :;ןט
 .(.מַארג) לָאצ ןיא ןרעמ :רעט

 -:סילשנַײא ;ךעלסילשנַײא ,תֹוּבַרְל --
 .קיד

 -נוֿפ :ןרעסערגרַאֿפ : ןרעמרַאֿפ ,הֵּבְרַה --
 .ןטײרּפשרעדנַא

 .קיכַאֿפליֿפ ןַײז :קילָאצליֿפ ןייז ,הֹּבֶר --

 :ךיז ןרעמרַאֿפ ;ךיז ןרעמ ,הֵּבַרְתַה --

 ; ךיז ןרעטיירבסיוא : ךיז ןרעסערגרַאֿפ

 .לָאצרעמ ןיא ךיז ןקירדסיוא

 ,אָּבַר עז .רעסיורג .ת ,הֵּבַר

 -עגנַײא :ןרוטיֿפנָאק ;עלדיוװָאּפ .ג ,הָּבִר

 .סטכַאמ

 ,תֹוּבִר 'ּר) . .ז ,אֹוּבִר ,ּובֵר

 .טנזיוט ןעצ ,(םִיַתֹוּבִר זיר

 ,תואוּבר

 .ןטכיש ףיוא לײטרעדנַאנוֿפ .ז ,דֹוּבִר

 -רַאֿפ ;גנורעמ :טײקילָאצליֿפ .ז ,יֹּוּבִר
 ,(.מַארג) לָאצרעמ :;סקּוװּוצ : גנורעמ

 -רעמ ןיא טרָאװכַאז-לַאוד ,יִנּוז יּוּבִר --

 .לָאצ
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 רענעקַאבעג ןוא רעטכָאקרַאֿפ .ת ,ְךּובָר
 .(לגייב ַא יווװ

 .ז ,ןֹוּבִר
 .רעק

 רעד ןוֿפ רעקיטכעמ ,םֵלְוע-לׁש-ונֹוּבַר --
 .ףַאשַאב ןַײז ןוא טלעוו

 -יטכעמ :רעשרעה :ןערעווּוס

 -נעהּפָאמוא ;טעטינערעװּוס .נ ,תֹונֹוּבִר
 .טֿפַאשרעה ;טייקיג

 :רענערעװוס .ת ,יָנֹוּבִר
 .רעכעלטעג :רעק

 .רעקידלטנעװריֿפ .תֵוֲעּובְר

 -יצ ןוֿפ בייהפיוא ;טַארדַאװק .ז ,ַעֹוּבִר

 .(.טַאמ) הגרדמ רעטייווצ רעד וצ רעֿפ

 -יגנעהּפָאמוא

 .רעקידנגיל

 ןגעק) גנוצירפשַאב .ז ,ץֹוּבִר
 ,(בייהּכיוא

 -ביוטש

 .הלודג :רעדנּוװ ;סַײנ .נ ,הָתֹובְר

 -עג ('ר טצריקרַאֿפ) ,(םיִּיְּבַר 'ר) .ז ,יִּבַר
 -ּפָא ףיוא לטיט) רעטסַײמ :רעטנרעל
 יבר :;(םכח-דימלַּת ַא דוֿבּכ ןבעגוצ
 ,דמלמ :םידיסח ןוֿפ

 ,(קיזומ ןיא) רָאשזַאמ .ת ,ביִּבַר

 -ןגעה . :ןגער . .ריִו ,.םיִבָיְבְר .ז ,ביִבָר
 .סנּפָארט

 -זדלַאה :דנַאב-זדלַאה :עילָאק .ז ,דיִבָר
 .גנוריצ

 ;גנוטכיצ :גנורעמרַאֿפ ;גנורעמ .נ ,הָיִבְר
 .גנוסיש

 -עמ ןוא גנורעּפכורֿפ ,הָיִבְרּו הָּיִרְּפ --

 .גנוריובעג-רעדניק :גנורעמרַאֿפ ; גנור

 .גנורעמרַאֿפ : רעמרַאֿפ .ז ,ןֹויָבִר

 גנוכָאקרַאּפ-לעמ) ץכעשייררַאֿפ .נ ,הָכיֵבְר

 ,(גנולגערּפוצ ןוא

 ;טנַארדַאװק ;קלח-טרעֿפ :לטרַעֿפ .ז יַעיֵבְר

 -קַא-לעטשּפָא ןכַאװש ַא רַאֿפ ןעמָאנ

 .() ך'נּת ןיא טנעצ

 גנורָאּפ :גנוסיוטש :טַײצ-ןגער .נ ,הָעיֵבְר

 ,תויַח ןוֿפ

 -רעֿפ ,תיִנֹועיִבְרֶה הָפּוקְּתַה .ת ,יִנֹועיִבְר
 -עג רעד ןיא הֹפוקּת עשיגָאלָאעג עט
 .דרע רעד ןוֿפ עטכיש

 .רעטרעֿפ .ת ,יִעיֵבְר

 .ךָאוװטימ ,יִעיֵבְרָה םֹוּיַה --

 ןטרעֿפ םענוֿפ רעדניק ,םיִעיִבְר יֵנְּב -
 .רוד

 .טעטרַאװק ;גנילריֿפ .נ ,הָיִעיִבְר

 ;(יִציֵבְר ןופ ךעלבַײװ) לטרעֿפ .נ ,תיִעיֵבְר
 .טַײצנגער :(דומלַּת ןיא) סָאמ-טיײקסילֿפ
 ,סנטרעֿפ .פ"הת .עטרעֿפ .ת

 -טגיילעצ :;טייקנגיוצעגסױא .נ ,הָציִבְר
 .גנוגיילמוא ךיז ;גנוגייב ךיז ;טייק

 ,טנעצָארּפ .נ ,תיֵּבִר

 עטלָאצעג רעטנעצָארּפ ,תֶרָחֶאָמ תיֵּבִר --

 .ֿבוח םעד ןבעגּפָא םַײב

 -עגּפָארַא רעטנעצָארּפ ,תָמָּדְקִמ תיִּבִר --

 .האוולה יד ןבעג םַײב ענעמונ

 -ָארּפ רעטלעטשעגטסעֿפ ,הָצּוצְק תיֵּבִר --
 -רעכּוו : טנעצָארּפ-עװכיל ; טנעצ
 .טנעצָארּפ

 דָארּפ ןוֿפ רעטנעצָארּפ ,תיִּבְרִּד תיֵּבִר --

 .רעטנעצ

 רָאֿפ רעד ןיא טנעצָארּפ ,תיִּבְריִקַבֲא --

 .לכיימש ַא ,טרָאװ טוג ַא ,קנַאד ַא ןוֿפ

 ףיוא רעַײל :קינרעכּוװ ,תיֵּבַרְּב הָוְלַמ --
 .טנעצָארּפ

 -וצ .!ןשיירוצ .ע"פ ,(ּךְֵרִי ֵּבְר) ךֹבְר
 .ןעִירברַאֿפ ; ןקַאבוצ :ןעלגערּפ
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 -ערּפעגוצ ; ןרעװ טשיירעגוצ ,ךֵּבְרִה --
 -רַאֿפ :ןרעװ ןקַאבעגוצ :ןרעװ טלג
 .ןרעו טירב

 ;רערעל רעסיורג :ֿבר :רעטסַײמ .ז ,ןָּבַר

 .רעטכיצ :רעַיצרעד :ןָאיּפמעשט :ןָּבַר

 -נָאיּפמעשט ;טֿפַאשרעטסַײמ .נ ,תּואָנְּבַר

 .טּפַאש

 :עוטסבר :טַאניבַאר ; תונבר .נ ,תֹונָּבַר

 .טפַאשרעה :דנַאטש רעשינבר

 .טַאניבַאר-טּפױה ,תיִׁשאָרָה תּונָּבַרֲה --

 -ּפיד .הָאְרֹוה-רַּתֶה ,תּונָּבַרְל הָכיֵמְס -
 .בר ןַײז ןענעק וצ םָאל

 -ָעְג :רעשידומלַּת :רעשינבר .ת ,יֵנָּבַר
 .הרוּת ןיא רעטנרעל

 -טייהרעמ :רעכעלטייהרעמ .ת ,יֵנָּבָר
 .(ןלַאװ-טייהרעמ :לשמל)

 .ןיצבר .נ ,תיִנָּבַר

 .םימכח-ידימלַּת ערעזנוא .ריז ,ןָנֶּבַר

 .םימכח-:דימלַּת ערעזנוא ןוֿפ ,ןָנֶּבַרְּד--

 ,(סקיוועג) םּוער .ז ,םָּבִר

 ןרָאּפ :ןסױטש .ייפ ,(עַּבְרִי ,עַבָר) ַעבֶר
 ;(תויח ןוֿפ הבקנ ַא) ןרעּפכורּפַאב : ךיז

 ַא טימ גנואיצַאב עכעלטכעלשעג ןבָאה
 םזילַאוסקעסָאמָאה ןעװַארּפ :המהב
 -ַאווק ןַײז :טגיילעצ ןַײז :(גרעביא)
 ,קיטרַאטַארד

 :(המהב) ןרעװ ןסיוטשעג ,ַעַבְרַה -
 .גנוסיוטש ךרוד ןרעוו טרעּפכורֿפַאב

 רעטייוצ רעד וצ ןבײהֿפױא ,עַּבַר --
 :קעריֿפ ַא ןיא ןרעמרַאֿפ ;(.טַאמ) הגרדמ
 ןרזַחרעביא ; קיטרַאטַארדַאװק ןכַאמ
 .לָאמ ריֿפ

 ,קעריֿפ ַא ןיא ןרעוו טרימרַאֿפ ,ַעֹוּבִר --
 .טַארדַאוװק ַא ןיא

 ץבֶר - דבָר
 ןריֿפנעמַאזוצ :תומהב ןרָאּפ ,ַעָּבְרַה --

 ;ןסיוטש וצ תומהב ןוֿפ הבקנ ןוא רכז

 .דלעֿפ ַא ןענעגערַאב

 וצ ןרעװ טריֿפעגנעמַאזוצ ,ַעַּבְרִה --
 .(תומהב ןופ הבקנ ןוא רכז) ןסיוטש

 -נעװ ;קלח-טרעֿפ : לטרעֿפ ןייא .ז ,עַבָר

 :רעגעלעג :(טַארדַאװק ַא ןוֿפ לט
 .טַײצ-ןגער ; ןגער

 -סנבעל רעצנַאג ןַײז ,ֹועְבִרְו וחְרָא --
 .(.גרעביא) רעגייטש

 טרָאװק :קלח-טרעֿפ :לטרעֿפ ,ז ,עַבר

 :קריצַאב :לטרעֿפ-טָאטש :;(סָאמ ,בק 3

 .ביוטש

 ןכלעוו ףיוא חטש-דלעֿפ ,עַבֹר תיֵּב --

 רענרעק טרָאװק 1 ןעײזרַאֿפ ןעק'מ
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 לקינייא) רוד ןטרעֿפ ןוֿפ סקּוװכָאנ .ז ,ַעַּבִר
 ,(לקינייא ןוֿפ

 ןופ רעדָא ןדייז ןוֿפ עדייז ,ַעֵּבִר בָא -

 .ןעבָאב רעד

 רעדָא עבָאב ןוֿפ עבָאב ,הָחַבִר םִא --
 .ןדייז ןוֿפ

 .רַאניד ַא ןוֿפ לטרַעֿפ .נ ,הָעְבִר

 .רַאניד ַא ןוֿפ לטרעֿפ ייווצ ,םִיַתָעְבִר --

 ;(ןכַאז ריֿפ ןוֿפ עּפורג) לטרעֿפ .ז ,הָעָבָר
 .רענלעז ריֿפ ןוֿפ ייר

 .טֿפירש-רָאילטרַעֿפ .ז ,ןֹועָבָר

 ,(םיוב) רעקירָאיריֿפ .ת ,יִעָבְר

 ריֿפ ןיא ליּפש :טעטרַאװק .נ ,תיִעָבַר
 .טנעה

 :ןגיל :ןעוועגעל .ע"פ !(ץֵּבְרִי ,ץֵבָר) ץבִר

 :(תוֿפוע ,תויַח) ןציז :ךיז ןגילסיוא

 -יא) :ךיז ןעוועגעלסיוא : ךיז ןגיילעצ



 ׁשּוגַר -- ץֹבֶר

 ףיױא לוע ןַא) ןטסַאל ,ןגיל :(.גרעב
 .ןצעמע

 -רַאֿפ :ןסיגַאב :;ןצירּפשַאב יְץֵּבַר --

 ,ןטײרּפש

 טרעסַאװַאב :ןרעװ טצירּפשַאב ,ץֹוּבִר --
 .ןרעוו

 :ןצעזַאב :ןגיילעצ ;ןגײלקעװַא ,ץֵּבְרַה --
 ,ןצירּפשַאב :ןריטסורקניא : ןצעזסיוא
 -וצ ;ןטײרּפשרַאֿפ (.גרעביא) :ןסיגַאב
 ,(טרַאסנדער) ןגָאלש :ןענעגייא

 :(יח-ילעב) ןרעוו טגײלעגקעװַא ,ץֵּבְרֶה --

 .ןרעוו ןסָאגַאב :ןרעוװ טצירּפשַאב

 ןסָאגַאב :ןרעװ טצירּפשַאב ,קֵּבַרְתַה --

 ףןרעוװ טצענַאב :ןרעוװו

 .תומהב רַאֿפ ץַאלּפ-גיל .ז ,ץֵבָר

 ,רעקיטַײזליֿפ .ת ,יָדָדֶצְבַר

 ,טײקיטַײזליֿפ ;ב ,תּויָדְדִצְבַר

 ; ָאקַאלֿפ-םימשב :קַאז-רעדעל .ז ,לֶצֶבָר
 .עלוּפמַא

 ,לטנעווַײרד) רעלטנעװליֿפ .ז ,ןֹועְלַצְבַר
 ,(וו"אא לטנעװריֿפ

 ַא ביל טָאה סָאװ שינעֿפעשַאב .ת ףֶצֶבַר

 ,ןגיל וצ ךס

 -וצ ;ןדניברַאֿפ .י'פ (קַּבְרִי ,קַבָר) קֹבָר
 .ןדניבנעמַאז

 .ךיז ןּפָאטש ,קֵּבַרְתִה --

 ַא ןדניבוצנָא) רעטנַאק .ז ,הָקָבר ,הָקָבְר
 ,(המהב

 .(קיזומ ,רָאכ) רעקימיטשליֿפ .ת ,יִלֹוקְבַר

 ;ןבייהרעד .ייפ ,בֶרֶבַר

 .=ר ַא ןוֿפ לוטיט
 ןביג :ןעמיר

 ןזָאלב ; ךיז ןטלַאהסױרג ,בָרָבַרְּתַה --
 ,ךיז ןוֿפ
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 רעכיוה .ז .רעקיזיר :רעסיורג .ת ,בָרְבַר

 ,רעטמַאַאב

 :רענעזָאלבעגנָא :ךינַאמסיורג .ז ,ןָבָרְבַר
 .הוואג-לעב

 :טײקנזָאלבעגנָא :הוואג .נ ,תֹונָבַרְבַר
 .טײקשירעמירַאב

 .רענעזָאלבעגנָא : רעקידהוואג .ת,יָנָבָרְבַר

 .ליֿפ :ךס ַא רעייז .פ"הת ,תַּבַר

 .עבושח :עקיטכיוו :עסיורג .נ"ת,יָתָּבַר

 ןסיורג ַא טימ אֹל ,יִתָּבַר ףֶלֶאְּב אֹל --
 ,טשינ :טסייה'ס ,ףלַא

 ,קָאלב-דרע : עדורג-דרע .ז ,בָנֶר

 .טעוועדורגעג ןַײז .ע"פ ,בֹוּגְר (בגר)

 .עלעדורג-דרע :עלעדורג .נ ,תיִבּוּבְנַר

 .רעגַאב :גנוצכעל :טֿפַאשנדַײל .ז ,נּוגָר

 -רעד : גנוציירפיוא ;גנוציירעצ .ז ,זֹונָר

 ,גנונרעצ

 :רעטזגורבעגנָא ;רעטציײרעצ .ת,ֹונָר

 .רעטנרעצרעד

 -נעּפ : גנורינָאיּפש :שזַאנָאיּפש .ז ,לֹונְר
 .סיֿפ עטשרעטניה יד ןוֿפ גנוט

 -רעטניה יד ַײב רעטעטנעּפעג .ת ,לֹונָר
 .סיפ עטש

 רעניטש טימ :;גנונײטשרַאֿפ .ז,םֹונָר

 ,גנוֿפרַאװַאב

 -גדירֿפוצמוא ;גנובָאה ס'הנעט .} ,ןֹוגְר
 ,טײקשיטנעטנַאקלַאמ :טייק

 :רעטורעגסױא ;רעטקיאורַאב .ת ןַעֹונְר
 .רעטזיורבעגפיוא

 :טײקטצעהעג :טייקטרירעג .ז ץׁשֹונָר

 -ָאמע :גנורינָאיצָאמע :גנולסײרטֿפױא

 .עיצ
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 -ֿפױא : רעטצעהעג :רעטרירעג .ת,ׁשּוגְר
 .רעטרינָאיצָאמע ;רעטלסיירטעג

 .רעלענָאיצָאמע .ת ,יִׁשּוּנְר

 -ָאמע :טײקשילענָאיצָאמע .נ ,תֹוִיִׁשּוגְר
 .טייקטלסיירטעצ עלענָאיצ

 ןסעּכ :ךיז ןרעזייב .ע"פ ,(זֵּגְרִי ,זַנָר) זגָר
 טכַארבעגֿפױא :;ןַײז טצעהעצ :ךיז

 ארומ :;ןרעטיצ ;ןַײז טרעטיברַאֿפ ;ןַײז

 .ןבָאה

 טנרָאצרעד :;ןַײז טגערעגֿפױא ,זָנָרֵה --

 .ןרעוו טכַארבעגֿפױא :;ןרעװ

 -סױרַא : ןענרָאצרעד : ןגערּפױא ,זָּנַר --

 ,םילּכ יד ןוֿפ ןעגנערב

 -רע :ןענרָאצרעד :ןגערפיוא ,זֵנְרַה --

 .םילּכ יד ןוֿפ ןעגנערבסױרַא : ןרעג

 טנרָאצרעד : ןרעוו טגערעגֿפױא ,זָנְרַה --
 .ןרעו טרעגרעעג ;ןרעוװ

 ;ךיז ןרעגרע ;ךיז ןגערֿפױא ,זֵּגַרְתַה --
 .ךיז ןסעּכ

 .רעקידנבָאה ארומ ;ןדחּפ :סורט .ת,וָּגַר

 :סעּכ :גנורעגרע ;גנוגערֿפױא .ז ,זָנֹר
 .הגאד :ורמוא ; גרָאז

 -סקלָאֿפ) גנוגירקעצ ךיז :זגורב ַא ,זָנֹרְּב --
 .(ךעלמיט

 .גרָאז ; הגאד ;ורמוא .נ ,הָזנר

 -זגורב :טּוװ :טייקטגערעגפיוא .נ ,הָזְנָר

 .טייקיד

 -ידנגערֿפױא טכַײל ךיז :ןסעּכ .ז ןְוָגַר
 .רעקידנדניצנָא טכַײל ךיז ;רעק

 -ָאצ : טייקטגערעגֿפױא :סעּכ .נ ,תּוגָזְנַר

 .טייקידנר

 ;רעטגערעגֿפױא .ת ,יָנָזְנַר

 ,רעטכַארבעגפיוא

 ;רעקיסעּכ

 .ג ,הָניִנְר |

 ,רעקידנגערֿפױא טכַײל ךיז .ת ,זיִגָר

 -טכַארבעגֿפױא ;גנונעזגררעד .נ,הָזיִגְר

 ,גנוגערֿפױא ;טיײק

 :טײקידנגערֿפזא ךיז טכַײל .נ ,תֹוזיִנָר

 ,גנוגערפיוא עקרַאטש

 -סָארּפ :רעטושּפ ;רעכעלטנייװעג .ת ,ליִגָר
 -עג :רעטניווועגוצ ; רערענידרָא ; רעט

 ,רעטביא

 -טנייוועג יו :קידנעטש יװ ,ליָנָרְּכ --
 .ךעל

 -ייטש רעד יװ : ךעלטנייוועג ,ליִגרְּב --
 .רעג

 ,גנורינָאיּפש .נ ,הָליִנְר

 -ץג-טיורקמוא -- ַאקַאלוטרָאּפ .נ ,הֶליֵנְר
 ,סקיוו

 ;טייקכעלטנייוװעג :טייהניווועג .נ ,תּוליִנְר
 .רעגייטש

 ,רעגייטש :טייהניווועג .נ ,תיִליִנְר

 טימ גנוֿפרַאװַאב ;גנונײטשרַאֿפ .נ ,הָמיִנְר

 שירעליטרַא טימ גנוסישַאב :רענייטש

 .רעַײֿפ

 תומוערַּמ :גנובָאה ס'הנעט

 ,גנובָאה

 -ּפָא :ור ;גנוקיאורַאב : ורּפָא .נ ,הָעיִגְר
 ךיז :גנוקידנעטשרַאֿפ ; םוקכרוד ; ךַאמ
 -ײנקנעמַאװצ ךיז :גנואיצנעמַאזוצ
 ,גנושט

 .רערַאבליֿפ .ת ,ׁשיִנָר

 -ױהרעד-ליֿפעג :טייקטרירעג .נ ,הֶׂשיָנְר
 .טייקנב

 ,טײקרַאבליֿפ .נ ,תֹוׁשיָנְר

 ןבַײרט ;ןדערַאב .ע"פ ,(לֵגְרִי ולֵנְר) לֹנָר

 יד ןעטנעּפ :סעקטָאילּפ ןכַאמ ; תוליכר
 .סיֿפ



 ןומ - לאו

 ;טניוװעגוצ ןַײז :טניױװעג ןַײז ,לֵנָרַה --
 .סיֿפ יד ַײב ןרעוװ טעטנעּפעג

 -סיוא :ןרינָאיּפשכָאנ :ןרינָאיּפש ,לֵּגַר --
 ;תוליכר ןבַײרט : ןדערַאב ;ןרינָאיּפש
 .ןעניווועגוצ ;ןריֿפ :סוֿפיצ ןריֿפ

 -ערד ;ןביאנַײא :ןעניוװעגוצ ,לֵּנִרַה --

 :(רעסַאװ ןוֿפ) םָארטש ןטכיר ;ןריס
 רע טניווועגוצ

 טביאעגנַײא : ןרעוו טניוװעגוצ ,לֵגְרֶה --
 .ןרעוו

 ןענרעל :ןביאנַײא ;ןענרעל ,לֵגָרַּת --
 .ןייג

 ןביאנַײא :ךיז ןעניוװועגוצ ,לֵּגַרְתֶה --
 .ךיז

 ;טירט :לסיֿפ :סוֿפ ,(םִיַלְנַר 'ר) .נ ,לֶגָר (א)
 .(מ"צ 30,48) סָאמ-סוֿפ ;גנַאג

 .סוֿפוצ ,לָגֶרְּב --

 ,בילוצ ,לָנָרִל --

 ,סנסיֿפוצ-גרַאב ,רֵהייֵלְנַר --
 ,תודוסי-טלעוו ,םֶלֹועְהייִלְנַר --

 .סוֿפטַאלּפ ,הָחּוטִׁש לֶגָר --

 -ַא :טכער-טירטנַײרַא ,לָנָר"תַסיִרְּד --
 ,טייקכעלגעמ-םוקנַײר

 .ןירוא ,םִיַלְגַר"יֵמ --
 ,רעמורק : רעמָאל ,םִיַלָנַר"הַכְנ --

 -ניֿפ יד טימ) ךַאלֿפ-סוֿפ ,לֶגָרָה-תַּסִּפ -
 .(רעג

 :הטילּפ : טָארקנַאב ,לָנְר-תַטיִׁשְּפ =
 ,לַאֿפכרוד

 ןכַאמ ;ןריטָארקנַאב ,לָגָרָה תֶא טֹׂשָּפ --
 ,ןלַאֿפכרוד :הטילּפ
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 .רעקיסיֿפ-טכַײל ,םִיַלְנַר לַק - |

 .דנורג ַא ןַארַאֿפ ,רָבֶדָל םִיַלָנַר ׁשֵי --

 .סוֿפ ןייא ףיוא ,תַחַא לֶגָר לַע -

 .ןַאּפש-סוֿפ ר ףַּכ ְּךַרדִמ --

 .רעזַײוװגעװ :ּפיצנירּפ ויְלָנַרְל רב =

 .ןייג וצ ךיז ןבײהֿפױא ,ויָלָנַר תֶא רֹקֲע --

 .ןײגקעװַא ,ויָלְנַר תֶא רֶזַּפ --

 רַאֿפ .צַאב :לָאמ ,(םיִלָנְר 'ר) .נ ,לָנָר (ב)
 תועובש ,חסּפ :םיבוט-םוי יד ןוֿפ ןדעי

 .תוּכוס

 ,םירגליפ ,לָגָר-הֵלוע --

 -עג-טיורקמוא -- ַאקַאלוטרָאּפ .נ ,הֶלֵגְר
 .סקיוו

 .סוֿפוצ .פ"הת .רעײגסוֿפ .ת ,יָלָנַר

 -רעײגסוֿפ :עירעטנַאֿפניא ,םיִלָנַר-ליֵח --
 ,רעטילימ

 -נוֿפ ךיז דרע רעד ףיוא ,תיִלְנַר ןֶפָנ --
 .טסוק-ןַײװ רעקידנטײרּפש-רעדנַא

 -ַאב :ןענײטשרַאֿפ .ייפ ,(םֹגְרִי ,םַנָר)טגֶר
 .רענייטש טימ ןפרַאװ

 / ןֿפרָאװַאב :ןרעװ טנײטשרַאֿפ ,םָנְרַה --
 .רענייטש טימ ןרעוו

 -רַא שאמ ןסישַאב :ןענײטשרַאֿפ ,םָּגַר --

 .ןליוק עשירעליט

 -רַאבמָאב :ןרעוװ טניײטשרַאֿפ ,םֹוּגָר --
 .ןליוק עשירעליטרַא טימ ןרעוװ טריד

 .(רענלעז) רערידרַאבמָאב .ז ,םָּגַר

 -רַא) לגרעב-רענייטש .טרעטלַא .ז,םָנֹר
 .(עיגָאלָאעכ

 -עטּפָאהעג : רעדײלק-רוּפרוּפ .נ ,הָמָנְר

 .רעדיילק ענ

 :ןֿפרּוװרָאֿפ ןכַאמ .ע"פ ,(ןגרִי ,ןֵנָר) ןגֶר
 .ךיז ןדערסיוא :ךיז ןגָאלק
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 ;ןדירֿפוצמוא ןַײז ;ךיז ןגָאלק ,ןֵגָרֵה --
 .ס'הנעט ןבָאה

 -מוא ןקירדסיוא : ןהנעט :ןגָאלק ,ןֵּנַר --
 .טײקטקידירֿפַאב טשינ ,טײקנדירֿפוצ

 -סנעטערּפ ןבָאה :ךיז ןגָאלק ,ןֵּגַרְתִה --
 .סעי

 -נדירֿפוצמוא :ףרּוװרָאֿפ ; הנעט .ז ,ןָנָר
 .טייק

 ןעורּפָא :ןעור .ע"פ ,(עַנְרִי ,עַנָר) ענֶר
 -יינק ;ךיז ןקיאורַאב ;קיאור ןַײז ;ךיז
 -ֿפױא :ןרעװ ןּפמורשעגנַײא :ךיז ןשט
 .ןרעטישרעד : ןעלסיירט

 : ךיז ןע ורסיוא :ךיז ןקיאורַאב !ַעָנָרֲה --

 טשטיינקעגנַײא :ןרעװ ןּפמורשעגנַײא
 .ןרעוו

 -ורַאב :ןליטשנַײא ;ןקיאורַאב ,ַעָּגְרַה --
 .ךיז ןליטשנַײא :; ךיז ןקיא

 טליטשעגנַײא :ןַײז טקיאורַאב ,ַעָּגְרִה --
 .ןַײז

 .ור ;דנַאטשליטש :טייקליטש .ז ,עַגֹר

 -קיאורַאב :רעקיאור :רעליטש .ת ,ַעֵגְר

 :טנעמָאמ :;קילבנגױא :עלַײװ .ז ;עַנָר
 .עדנוקעס

 .עקנילַײװ ַא :עלעגר ַא ,טָק עגֶר -

 -נגיוא ןייא ןיא ;דלַאב-טָא ,עַנֶר-ְןִּב --
 .קילב

 ;ןוש :טציא :לַאטנעמָאמ ,עַנָרָּכ --
 .קילבנגיוא ןייא ןיא ;ךַײלג

 .עקנילַײװ ַא ףיוא ,עַנָר יִדֵע --

 -וציטַײצ ןוֿפ :זַײװסעגר ,םיִעָנְרַל --
 .טַײצ

 :רעקילַײװטַײצ : רעלַאטנעמָאמ .ת ,יִעָנָר

 .רעקידנעטשַאב טשינ

 ִנָׁשָנַר - ןגֶר

 -ילַײװטַײצ ;טײקלַאטנעמָאמ .נ ,תּויַעָנְר

 .טייק ידנעטשַאב טשינ :טייק

 -ורב :ןעמרַאיל .ע"פ ,(ׁשַּגְרִי ,ׁשֵנְרן ׁשֹנְר
 .ןזױרבֿפױא ; ךיז ןזיורב :ןעמ

 -ורעגֿפױא ןַײז ;טרירעג ןַײז ,ׁשֵגְרַה --
 .טלסײרטעגֿפױא ןַײז :טרעד

 :ןויורב :ןעמרַאיל ץׁשֶּנַר --
 .ןריר :םערוטש טימ ןעמוק

 ;ןעמורב

 :ןקרעמַאב ;ןליֿפּפָא :ןליֿפ ,ׁשֵּגְרַה --

 :ןצעהֿפױא :ןעלסיײרטֿפױא ; ןגערֿפױא

 .ןזיורבפיוא

 טקרעמַאב ;ןרעװ טליֿפעגּפָא ,ׁשֵּגָרִה --
 .ןרעוו

 -נעס ןרעװ :ןרעוװ טרירעג ןׁשֵּגַרְתַה --

 -ֿפױא :ךיז ןעמענרעביא ;לַאטנעמיט
 -נָא :ןרעװ טזױרבעגֿפױא :ךיז ןגער
 .ךיז ןריוורענרעד :םערוטש טימ ןעמוק

 :ליֿפעגרָאֿפ ;גנוליֿפּפָא :ליֿפעג .ז ׁשָנָר

 ,למוט :םרַאיל ;עיצָאמע

 -ַאב ;ליֿפעג טימ שטנעמ ,ׁשֶנָר לַעַּב -
 .רעטצרַאה

 ;רעזָאלליֿפעג ןׁשֶנָר לּוטְנ ,ׁשֶנָר-רֵסֲח --
 .רעזָאלצרַאה

 .רערַאבליֿפ .ת ,ׁשָּנַר

 ,םרַאיל :למוטעג .נ ,הֶׂשָנְר

 -עג :טײקרַאבליֿפ .נ ,תּונָׁשָנַר ,תּוׁשָנַר
 .טײקלַאטנעמיטנעס :טייקטריר

 .רעלענָאיצָאמע .ת ,יִׁשָגִר

 .טײקשילענָאיצָאמע .נ ,תֹוָיִׁשָגָר

 ךיז ;רעקידנדניצנָא טכַײל ךיז .ז ,ןֶׁשָנַר
 .רעקידנגערֿפױא טכַײל

 -ַאטנעמיטנעס :רעלוֿפליֿפעג .ת ייָנָׁשָנַר
 .רעל



 הָפיְֵו - דֶר
 .רעקידנעלגָאװ :רעקידנעלדנַאװ .ת ,דֶר

 ,דֹור עז .טרעטַײוװרעד .ע"פ ,דֶר

 -ניב ןוֿפ) רעמענסױרַא-קינָאה .ז ,יאַּדַר
 .(ןוויוא ןוֿפ) רעמענסױרַא-טיורב ;(קָאטש

 ;ןכַאמ קישטַאלּפ .י"פ ,(דֹרָי ,דַדְר) דֹדְר
 :ןעשטשרַאמעצ :ןטערטעצ :ןעיצסױא
 .קינעטרעטנוא ןכַאמ ; ןשרעהַאב

 -ישטַאלּפסױא :ןכַאמ קישטַאלּפ ,דָּדַר --

 .ןרעגלעווסיוא ;ןק

 טקישטַאלּפעצ : ןרעוו קישטַאלּפ ןדובהו =

 .ןרעװ טרעגלעוועגסיוא : ןרעוו

 ,רעסַאװ ךַאלֿפ ,םיִדָּדִרֶמ םִיַמ --

 .ןקעדַאב :ןעיצרעביא :ןעַיצַאב ,דֵרָה --

 ןקישטַאלּפעצ :ךיז ןעיצסױא ,דֵּדַרְתִה --
 .ךיז

 .ףָאטש רעטנַאּפשעגנָא : עטַאלּפ .ז ,דָדָר

 ;ןשטעװק ;ןקירד .י"פ ,(הָּדְרִי ,הֶדָר) הֹדָר
 -ניווצַאב :ןקירדרעטנוא ;ןקירדַאב
 ;ןטכענקרַאֿפ :ןשרעהַאב :ןשרעה :ןעג
 -ַא ןרעטעברַא רעביא טכיזפיוא ןבָאה

 ןופ טיורב) ןרַאשסױרַא ,ןעמענסיור

 ;(א"א קָאטשניב ןוֿפ קינָאה ,ןוויוא

 / .ןֿפָארטש ;ןקינַײּפ

 -ַאב :ןטכענקרַאֿפ ; ןקירדרעטנוא ,הָּדַר --
 -ײּפ ;ןֿפָארטשַאב : ןשרעהַאב : ןעגניווצ

 ןטײרּפשעצ :(הֹאובּת) ןטישעצ ;ןקינ

 -עגסױרַא :ןרעװ טֿפָארטשַאב ,הָדָרֵה --
 קינָאה ,ןוויוא ןוֿפ טיורב) ןרעוו ןעמונ
 .(א"א קָאטשניב ןוֿפ

 -רַאֿפ :ןעגניװצַאב : ןשרעהַאב ,הָּדְרַה --
 .ןכָאירעטנוא :ןטכענק

 ,גנוכַאמ ךַאלּפ : גנושטַאלּפרַאֿפ .ז ,דֹוּדְר

 ,רעטקישטַאלּפעצ .ת ,דּודָר

 .רעסַאװ ךַאלֿפ ,םיִּדִד ר םִיַמ --

 יט שש...

 לי יא יע טי עיין ר עט עי יי יט

242 

 -ַײּפ ;גנושרעהַאב !גנוגניװצַאב .ז ,יֹּוֹּדר

 ןדַײל ;גנוֿפָארטשַאב : גנוקינ

 -עגסױרַא - :רענעגױצעגסױרַא .ת ,יֹודָר

 ןוֿפ קינָאה ,ןוויוא ןוֿפ טיורב) רעטרַאש
 .(קָאטשניב

 -עֿפָאלשעגנַײא :רעקידנעלמירד .ת ,םֹודָר
 -יוט :רענעברָאטשעג (.גרעביא) ;רענ

 .רענעֿפָאלשרַאֿפ ; רעט

 -ַאב :רעטגלָאֿפרַאֿפ ;רעטגָאיעג .ת ,ףּודָר
 ,רעטוהל :רעקידנרעג

 ?גנוגלָאֿפרַאֿפ :גָאיכָאנ ;געיעג .ז ,ףּודִר
 ,ּפָאלַאג

 ,רעשרעהטסבלעז ;רָאטַאטקיד .ז ,יַּדַר

 ןוא רעניד :ןָאלעװ :רעיילש .ז ,דיִדְר
 ,לטנַאמ-ןעױרֿפ רעטיירב

 -ַאב :גנושרעהַאב ;גנושרעה :נ ,הָיְדְר

 :טּֿפַאשרעה :גנוֿפַאלקשרַאפ ; גנוגניווצ

 קינָאה ,ןוויוא ןוֿפ טיורב) גנומענסױרַא

 .(קָאטשניֿב ןוֿפ

 .רענעֿפָאלשרַאֿפ .ת ,םיִדָר

 -רעטנעצ) ןַאידַאר :רערעקַא .ת,ןָיְדַר
 ַא ןוֿפ ןלַארטש ייווצ ןשיװצ לקניוו

 .(זַײרק

 -רעהטסבלעז ;רוטַאטקיד .נ ,תֹונְיְדַר
 .טּפַאש

 ךָאנ גנוגָאי ךיז ; גנוגלָאֿפרַאֿפ .נ ,הָּפיֵדְר

 :קורד (.גרעביא) :טייקטוהל :;סעּפע
 .םעלק

 -טוהל ;דובּכ ךָאנ געיעג ,דֹוֿבַּכ תַפיֵדְר --
 .דובּכ ךָאנ טייק

 .גנונַײשרעד-ןעמינָאניס ,םיִּלַמ תַפיִדְר --

 עשילַאקיזומ) עגוֿפ ,תולוק תַפיִדְר --
 -ניא ענעדײשרַאֿפ רעכלעוו ןיא גנופַאש

 קידהגרדהב ךָאנ ןגלָאֿפ ןטנעמורטס
 .(עמעט רעבלעז רעד ףיוא
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 -ַאמ-סגנוגלָאֿפרַאֿפ ,הָפיִדְרֶה ןזעֶּגִׁש --

 יעינ

 .טײקטגלָאֿפרַאֿפ .נ ,תּופיִדְר

 :ןרעװ ןֿפָאלשטנַא .ע"פ ,םֵדָרַה (םֹדְר)
 .ףָאלש ןֿפיט ןיא ןלַאֿפנַײרַא ; ןֿפָאלשנַײא

 .ןרעֿפעלשנַײא :ןפעלשטנַא ,םַּדְרַה --

 -נַײא :קנַארטעגֿפָאלש ,םיִּדְרַמ םַפ --

 -רַאנ :קיטָאקרַאנ : לטימ-סגנורעֿפעלש
 .עזָאק

 .ןרעו טֿפעלשטנַא ,םָּדְרִה --

 ,ףָאלש .ז ,םָדָר

 ,לטימ שיטָאקרַאנ : עזָאקרַאנ .ז ,םֶּדַר

 .גרַאטעל ;טײקנַארקֿפָאלש .נ ,תָמָּדַר

 ;ןגָאיכָאנ :ןגָאי .י"פ ,(ףֹּדְרִי ,ףֵדָר) ףֹדָר
 :ןסילֿפכרוד :ןעמָארטש :ןגלָאֿפרַאֿפ
 (.גרעביא) ;קיריג ןַײז :טוהל ןַײז

 .ןגָאלּפ :ןעמעלק :ןקירד

 .דוֿבּכ ךָאנ ךיז ןגָאי ,דֹובָּכַה רַחַא ףֹדָ --

 ,םינָאניס ,תָפָדֹור הֶּלִמ -
 -םולש :;רעכַאמ-םולש ,םֹולָׁש ףֵדֹור -

 .רעקידנצכעל

 טגָאיעג :ןרעװ טגלָאֿפרַאֿפ ,הֵֶדָרַה --
 טגָאלּפעג :ןרעװ טמעלקעג :ןרעװ
 .ןרעו טקירדעג : ןרעוו

 .םינָאניס !ףֶּדְרִנ םֵׁש ,תֶפָּדְרַנ הֶלֵמ --
 .ןגלָאֿפרַאֿפ : ןגָאיכָאנ : ןגָאי ,ףֶּדַר --

 -ער-ךס ַא :רעלטומ ,םיִרָמֲא ףֶּדַרְמ --
 .רעד

 ;קַאלױֿפ ;רעצנעלױֿפ ,םיִקָר ףֵּדַרְמ --
 .קינסַאּפ -ןוא-טסוּפ

 טגָאיעגכָאנ :ןרעװ טגָאיעג ,ףֹוּדַר -
 .ןרעוו טגלָאֿפרַאֿפ : ןרעוו

 .ןגלָאֿפרַאֿפ : ןגָאיכָאנ ;ןגָאי ,ףֵּדְרַה --

 -צוװ טגָאיעגכָאנ ;ןרעװ טגָאיעג ,ףָּדְרִה --

 .ןרעוו טגלָאֿפרַאֿפ :ןר

 ?ךיז ןטישעצ :ךיז ןֿפרַאוװעצ ,ףֵּדַרְתִה --

 ,ךיז ןטישרעדנַאנוֿפ

 ,דרָי עז .ןײגּפָארַא .ע"פ ,תֶדָר

 :ןריצלָאטש .ע"פ ,(בַהְרִי ,בֵהָר) בֹהְר
 ןַײז :ךיז ןעמירַאב :ךיז ןוֿפ ןזָאלב
 ,ןסיררַאֿפ

 -וצ :ןקיטומרעד :ןקעוורעד ,בֵהָרַה --
 :(ןצעמע) ןרעטסַײגַאב :טומ ןּבעג
 .ןֿפילברַאֿפ :ןרעדנּוװרַאֿפ

 -עננָא :טומ ןבָאה ,וׁשָּפַנְּב זע בהרה

 .טומ טימ ךיז ןעמ

 .רעטרעווסגנורעדנּוװַאב ,ןִיַע ביִהְרַמ --

 -רַאֿפ ;טײקנזָאלבעגנָא :הוואג .ז,בֵהֵר

 -ליבנַײאטסבלעז : ץנַאגָארַא :טייקנסיר
 -עג רעד ןיא טייקכעלטעג-םַי ; גנוד

 .לידָאקָארק ַא ןוֿפ טלַאטש

 :רעקידהוואג .ת ,בֵהָר
 .רעטנַאגָארַא

 :רענעזָאלבעגנָא

 -ָאלבעגנָא ;טײקנסיררַאֿפ :הוואג .ז ,בֵהֹר

 .טייקנז

 .רעטנַאגָארַא :רענעסיררַאֿפ .ת ,יִנָּתְבַהְר

 : ןבָאה ארומ .ע'פ ,(הָהְרִי ,הָהָר) הֹהְר
 .ןרעטיצ ;ךיז ןרעגייצ

 -ידנרעגייצ ךיז :רערעכיזמוא .ת ,הָהֵר

 .רעק

 ;רעכעלטייהניווועג :רעקיסילּפ .ת ,טּוהְר

 .רעדניוושעג :רעקילַײא

 .טֿפירש עטלטייקעג עלענש ,טּוהָר בֶתֶּכ --

 ;טײקיסילֿפ ;גנורילבעמסיוא .ז ,טּוהְר

 -.טייקדניוושעג :טײקילַײא ;טײקקנילֿפ



 םַדֹור - טּוהְר

 .לבעמ .ז ,טּוהְר

 .רעכַאװש :רעקירעבַאלש .ת ,יּוהְר

 ןלַײא :ןֿפױל .ע"פ ,(טֵהְרִי ,טֵהָר) טהֶר
 .ךיז

 .ןרילבעמסיוא ,טֵהַר --

 .ןרעוו טרילבעמסיוא טֹוהְר --

 ;(ןקלַאב ַא רַאֿפ) סעקלעג ןגייל ,טֵהָרֵה --
 .ןגָאוצ ; ןלַײאוצ

 טגָאיעגוצ ;ןרעװ טלַײאעגוצ ,טֵהְרִה --
 .ןרעו

 ןרעװ :רעקיסילֿפ ןרעװ ,טֵהֵרְתִה --
 .טרענַײֿפעגסיױא

 -סיוא תומהב רַאֿפ ףַאש-קנירט .ז ,טֵהַר

 .ץלָאה ןיא רעדָא ןייטש ןיא טליוהעג

 .ז ,אָּטֲהְר
 .טייקיס

 ַײב טייהנייא עשירעטילימ .ז ןֹוטֲהַר
 .(דומלּת ןיא טנָאמרעד) רעמיור יד

 .קיטשלבעמ ,(םיִטיִהְר 'ר) .ז ,טיִהְר

 -לענש :טײקילַײא .נ ,תֹוטיִהְר ,הָטיִהְר

 ' .טייק |

 -דנעה-לבעמ :;רעלָאטס-לבעמ .ז ,ןְטיִהְר
 .רעל

 -לבעמ ;יײרעלָאטס-לבעמ .נ ,תּונָטיִהְר
 .לבעמ טימ רחסמ ;גנוכַאמ

 -ילֿפ :טייקלענש :טײקילַײא

 רישכמ-לבוה ַא ןוֿפ ןעמָאנ .ז ,יִנָטיִהְר
 .םוטרעטלַא ןיא טצונעג

 .ןצעזרַאֿפ :ןענוּכשַמרַאֿפ .י"פ ,ןֵהָרֵה (ןהֶר)

 .ןרעו טצעזרַאֿפ ,טנוּכשמרַאֿפ ,ןֵהָרֶה --

 :רעיושוצ :רעקוקוצ :;רעעז .זהָאֹור
 ;איבנ ַא רַאֿפ ןעמָאנ רעכעלמיטרעטלַא
 ץלָאה ןיא טיק-םערעװ :רעגָאיזיװ
 ,(דומלַּת ןיא .צַאב)

244 

 :טרעּפסקע-רעטלַאהכוב ,ןֹוּבֶׁשֶח הָאֹור --
 ,רָאטידָא

 ,(ןגיוא) סרעקוק .רינ ,תֹואור

 :םוטנַאװק רעסיורג :טײקלוֿפ .ז ,בֹור

 ,בר עז .טייהרעמ

 רעגנוי :רעֿפרַאװ-ןלַײֿפ :סקיב .ז ,הֵבֹור

 .רוחב

 -טנעק-סיש ןיא גנודליבסיוא .נ ,תּואָבֹור

 .(סקיב ַא ןוֿפ) טֿפַאש

 .רעסיש :רעניבַארַאק .ז ,יֹאַבֹור

 -סַאלֿפעגסױא :טכיש :טסַאלּפ .ז,רָבֹור
 ,ליד רעטרעט

 טרָאװק :קלח-טרעֿפ :לטרעֿפ .ז ,עַבֹור

 ;קריצַאב ;לטרעֿפ-טָאטש : (סָאמ ,בַק -.

 ,ביוטש

 ,רעזגורב :רעקיסעּכ .ת ,זָגֹור

 -זגורב :טּוװ :טיײקטגערעגֿפױא .נ ,הָזְנּור
 .סעּכ :טייקיד

 -נריוורענעד :רעקידנגערֿפױא .ת ,יֵגָזְגֹור
 .רעקיד

 -נַאנוֿפ ךיז דרע רעד ףיוא .נ ,תיִלָנֹור
 ,טסוק-ןייוו רעקידנטײרּפשרעד

 ,רעקידנרינָאיּפש .ת ,יָנָלְגֹור

 .טנעטנָאקלַאמ : רענעדירֿפוצמוא .ת ,ןָנֹור

 ,(דנַאטשוצ-םי) רעקידוז .ת ,ׁשֵנֹור

 -ַא :ןײגּפָארַא .ע"פ ,(דּורַי ,דַר ,דָר) דּור
 .ךיז ןרעטַײװרעד :ןייגקעוו

 ןבישוצנַײרַא ףיוא) עטַאּפָאל .ז ,הָדֹור
 -קינָאה :רעביש :(ןוויוא ןיא טיורב
 ,(קָאטשניב ןוֿפ) רעמענסױרַא

 .רעקידנעלמירד .ת ,םָדֹור



 ַחּור - םֶדֹור 745

 -רעגנוי רעקידנעמיורט ,םֵדֹור ריִעָצ --
 .ןַאמ

 :רעשרעהנײלַא :רָאטַאטקיד .ז ,ןֶדֹור
 .ןַאריט

 :טֿפַאשרעהניײלַא !רוטַאטקיד .נ ,תֹונָדֹור
 ,יײנַאריט

 -עשרעהניילַא :רעשירָאטַאטקיד .ת ,יִנְדֹור
 .רעשינַאריט :רעשיר

 .רעגלָאֿפרַאֿפ .ז ,ףֵדֹור

 :ךיז ןעקנירטנָא .ע"פ ,(הָוְרִי ,הָוָר) הֹוָר
 -נַײא :ךיז ןקיטעזרעביא :טשרוד ןשעל
 .ךיז ןּפַאזנָא :ךיז ןיא ןּפַאז

 .עביל טימ ךיז ןקיטעזנָא ,םיִדֹוד הוָר --

 .חחנ ןּפעש ,תַחַנ הֹוָר ==

 -ַאב :טשרוד ןשעל :ןעקנירטנָא ,הֶּוַר --

 .ךיז ןעקנירטנָא : ןּפַאזנָא :ןרעסַאװ

 ןכַאמ :טעז רעד וצ ןעקנירטנָא ,הָוְרַה --
 .טּפַאזעגכרוד

 :טעז רעד וצ ךיז ןעקנירטנָא ,הֵּוַרְתִה --
 .ךיז ןּפַאזנָא

 :רענעקנורטעגנָא טעז רעד וצ .ת הָוָר
 .רעטרעסַאװַאב טוג

 .רענעמונעגנָא ןײמעגלַא .ת ,ַחֵוֹור

 .רעמיורג .ת ,ַחּווָר

 .גנוכַאמ-םיור :גנורעטיירבסיוא .ז ,ַחּוֹוַר

 ;רעטרעסַאװַאב :רענעקנורטעגנָא .ת ,יּווָר
 ,רעטּפַאזעגכרוד

 .גנובעג-ןעקנירט :גנוקנירטנָא .ז ,יֹּוּוָר

 -ייל עטרירטנעצנָאק ,הָיֹווְר הָּפִמְּת --

 .(רוטקניט) גנוז

 -רַאמ : ףַארג ;טשריֿפ ;רעשרעה .ז ,ןִזֹוד

 ,זיק

 ,םוטנטשריֿפ :טײקכעלטשריֿפ .נ ,תּונָזור

 ;ןרעטכַײלרַאֿפ .ע"פ ,(חַוְרִי ,חַוָר) ַחֹזָר
 ײרּֿפ :ןרעװ רעטכַײל :ןרעגנירגרַאֿפ
 ןשרעה :ןטײרּפשרַאֿפ ךיז :ןעמעטעּפָא
 .(גנוזָאל ַא ,גנוניימ ַא)

 עקידנשרעה ןײמעגלַא ,תַחַוֹור הֵעָּד --

 ,גנוניימ

 -עטעּפָא :גנורעטכַײלרעד ןליֿפ ,ַחֵוְרַה --

 .רעַײרֿפ ןעמ

 :ןרעטּפולכרוד ,ַחֹוַר --
 :ןכַאמ רעמיורג
 .ןגיילעצ :;ןריצַאּפס

 ; ןרעטֿפולסױא
 ;דנַאטשּפָא ןכַאמ

 -יורג :ןרעװ טרעטֿפולעגכרוד ,ַחֹוּוְר --
 .ןרעוו טריצַאּפס ;ןרעװ רעמ

 -רַאֿפ :חוור ןבָאה :ןענידרַאֿפ ,ַחוָרַה --

 :ןרעװ טרעגנירגרַאֿפ :ןרעוװ טרעטכַײל
 .ןרעגנירגרַאֿפ : ןרעטכַײלרַאֿפ

 ;גנורעטכַײלרעד ןליֿפרעד ,ַחוַרְתִה --
 ןכַאמ :רעטכַײל ,רעַײרֿפ ךיז ןליֿפ

 -עצ :ךיז ןרעטּפולכרוד :רעמיורג ךיז
 .ךיז ןלַאפ

 -טַײצ ;דנַאטשּפָא :םיור רעַײרֿפ .ז ,חַוְר
 :טסנידרַאֿפ :סַײררעביא ;דנַאטשּפָא
 .גנוזיילרעד :גנורעטכַײלרעד :חוור

 .קידתובחר :םיורג ,הַורַּב --

 ןוֿפ חטש ַא ףוא דנַאטשּפָא ,דַי חַוִר --
 ייווצ ןשיווצ טנַאה רענעגיוצעגסיוא ןַא
 .עקידנריקיטסַאנמיג

 -סַאנמיג ַא ןוֿפ דנַאטשּפָא ,םִיַדָי חַוִר --
 -סיוא ןוֿפ סנַאטסיד ַא ףיוא ןקידנריקיט

 ןוא םיא ןשיװצ סמערָא ענעגיוצעג
 ןטַײז עדייב ןוֿפ םירבח ענַײז

 ןיא) ןדנַאטשּפָא ןכַאמ ,םיִחְוְר תַחיִתִּפ --

 .(ערטשומ רעשירעטילימ

 :טניו :טֿפול ,(תוחור 'ד) .ניוז ,ַחּור
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 גגנורעדורעצ עקיטסַײג ,םיִעְוִע ַחּור - | :טקעלעטניא :המשנ :;טסַײג ;םעטָא

 .ןיזנַאװ -רעביא ;טײקטסַײרד :טנעמַארעּפמעט

 :טסולג :טײקטכַארטעגכרוד ;גנוגַײצ
 ,טניווגוצ ,םיַצרַּפ חור -

 וםיִנ בו = :טײקטסוּפ :ךורבסיוא-סעּכ ;רעגַאב

 -מַאכ :טניוו-חרזמ רעסייה ,םיִדָק ַחּור -- ,דש :לװַײט :טַײז-טלעוו

 ר .גנַאלקניא ןיא :טסַײג ןיא ,ַחּורְּב -
 :דש :טסַײג רעטכעלש ,הָעָר ַחֹור - .טסַײג ןטיול ,ַחּור יִפְל --

 .תעגושמ
 -ניא :טסַײג רעכעלטעג ,םיִהֹלֲא ַחּור --

 ,לַאֿפנַײא רעשירַאנ ,תּוטְׁש ַחּור -- ,גנורעטסַײגַאב : עיצַאריּפס

 .עיסּפעליּפע :ןיזנַאװ ,תיִזְזִּת ַהּור - | -עװַאב :חוּכ-סגנוגעוװַאב ,הָּיַחַה-ַחּור --
 : ףָאזָאליֿפ : לַאוטקעלעטניא ,ַחּור ׂשיִא -- .טסַײמפפכנוג

 .איבנ .ןרָאצמירג ,ףַא ַחּור --

 -עגקירוצ :טייקידלודעג ,ַחּוריִּדְרֹא -- .ץעזעג ןוֿפ טסַײג רעד ,קֹחַה ַחּור --
 .טײקנטלַאה -יאיבנ :טסַײג רעקילייה ,ׁשֶדֹּקַה חּור -

 -לַאהעגקירוצ :רעקידלודעג ,ַחּוריִּדְרֶא - | :סַײגַאב עקילייה ;גנורעטסַײגַאב עש
 .רענעט ,גנורעט

 רעקרַאטש :ןַאגַארוה ,תֹופָעְלִז ַחּור --
 ,טניוו-םערוטש

 .ןבעל ;המשנ ,םיִּיַח ַחּור --

 ג : םערַאװ :לטניוו דלימ ,תיִׁׂשיִרֲח ַחּור --
 :טײקנסיררַאֿפ .:טײקכערֿפ ,ַחּור-תּוּסַג -- .לטניוו

 .טײקנסיררַאֿפ ,ַחוריֹּהַבג --

 .רענעסיררַאּפ ,ַחּוריֹּהַבְג --

 ,רענעסיררַאֿפ :רעכערפ ,ַתֹור"סַנ -

 -רעוו עשיראנ ;יירעדיול רבה

 עוו עשירַא עדיולּפ ,ַחּור ןְבָּד -ערַּפעד ;טייקטקירדרעד והָהַּכ היו =

 ,רעט טי

 -קירדרעד :רענעגָאלשרעד יֵחּוראֶּכַּד - |{ טניװלבריװ :טניװגוצ ,הָכיִרְּכ חּור --
 .רעט בר

 -עלטנייוועג ,רעלַאמרָאנ ,הֵיֹּוצְמ ַחּור --
 -נעט :טסַײג רעקידנשרעה ,ַחּור ְּךֶלָה -- .טניוו רעכ

 .גנומיטש :ץנעד
 2 ;טניװ-םערוטש ,הָיֹוצִמ ּהָניִאְׁש ַחּור --

 .האנה :טײקנדירֿפוצ ,ַחּור-ָתַחָנֲה ,טניוו רעכעלטנייוועגרעסיוא

 .רעקנַארק קיטסַײג ,ַחּור-הָלֹוח -גנַאל :עיסערּפעד :טעמוא ,הָאֵכְנ ַחּור --

 .טייקטריוורענעד :טײקטנרָאצ
 -רעד ;טייקטגערעגפיוא ,ַחּור-תַמֲח -- ,לַײװ

 ,טײקנדײשַאב ,הָכּומְנ ַחּור --
 .רעכעלרעה :רעקיטומסױרג ,ַחֹור"רֵקִי טכעלש :טייקטגערעגֿפױא ,הָרָס ַחּור --

 .סעקנַאב ,ַחּור-תֹוסוּכ -- | .ליֿפעגטסבלעז
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 בַחֹור - ַחּור 747

 עקיטסַײג :טייקיטומכיוה ,ַחּור-רָאְׁש -- | -ומ) ןטנעמורטסניאדזָאלב ַחּורייִלּכ --
 .טייקנביוהרעד .(.קיז

 -נגָאלשרעד :עיסערּפעד ,ַהּור-רָבָׁש - | :ןטֿפַאשנסיװ עקיטסַײג ,ַחֹוריֵעְּדַמ --
 .טייקטקירדעגוצ :טייק .קיטסינַאמוה

 .רענעדײשַאב ,ַחּור-לַּפְׁש -- .טײקנַארק עקיטסַײג ,ַחֹור-תַלֲחַמ --

 !לװַײט עדלַא וצ !תֹוחּורָה לָכָל - ,גנומיטש ,חֹור-בצַמ --

 -ייצ) ןרעטש-ןטַײז ,תֹוחּורָה תַּנֹׁשֹוׁש -- | -טגערעגֿפױא ;ןליוורעדיװ ,ַחּור-תַרֹמ --
 ,עּפַאמ רעדָא סַאּפמָאק ַא ףיוא גנונכ ,טייק

 .(ןטַײז-טלעוו יד ןָא-טזַײװ סָאװ -רַאֿפ :רענעבעגעגרעביא ,ַחּור-ןַמֲאָנ --

 ,טלַײאעגרעביא ןַײז ,ֹוחּורְּב לֵהַּב - .רעכעליורט

 .ןטלַאהעגקירוצ
 .רעקירעיורט ;רעטקירדרעד ,ַחּור"הַּכָנ --

 -ניטסניא יד ןײגכָאנ ,ותֹור רַחַא ְךלָה - .גנואעזסיוארָאֿפ ,ַחֹורייַניֵע -

 .ןעגנוגערנָא עוויטק
 א ' .דלודעגמוא ,ַחּור"רַצק --

 ן יי ךטראהצ א 5 .רעקידלודעגמוא ,ַחֹור-רַצְק --

 : : -טשרעהַאב : ,יטולבטלַאק ,ַחור"רק --

 .טבעלעגֿפױא טָאה רע ,ֹוחּור הָתיָח -- .טייק

 .ןרעװ טקיטומטנַא ,וחּור לֹפָנ -- .רעטש

 ןֿפױא ןעמוק :ןלַאֿפנַײא ,ֹוחּור לע הלֶע )עי ; ןגינעגרַאֿפ ,ַחּור-תַרֹק --

 .קנַאדעג .טײקגרירֿפ

 סָאד ןרױלרַאֿפ טָאה רע ,וחֹור הָרְצְק = -יורטראֿפ ;רעטרעטיברַאֿפ ,ַחּור-הֵׁשְק 5

 .דלודעג .רעטרע

 .ןעמעטעּפָא :ןעמעטענַײרַא ,ַחּור ףאָׁש -- -ייל  קינטַאּפ-ןוא-טסוּפ ,,ַחּור-הֵעֹור --

 !רע לָאז ןרגּפ ,ֹוחּור חַּפִּת -- .רעייגקיד

 ןטוג ַא רַאֿפ ,ַחיִכְׁש טי אָהוַר = ,טײקנסיררַאֿפ :ץלָאטש

 .טיעצ=איזאזיָאד קידנעטשזיא'ןסוב ; טייקיטשינ ,ַחּור-ןֹויִעַר ,ַחּור-תּועְר --
 -מעװקַאב רעד רַאֿפ ,אָתְלִמְּד אָחְוַרְל - | -ַאנ טימ גנומענרַאֿפ ךיז ;טיײקטסוּפ

 -וצסיוא ידּכ) ךַאז רעד ןוֿפ 'טייקכעל .ןטייקשיר

 טא פאק די -יטנעהּפָא :טייקיטכעממוא ,ַחּור-ןֹזיִּפָר --
 .םענרַאֿפ :טייקטיירב :טיירב .ז ,בַחֹור .טײקנוָאלעגּפָא עקיטסַײג :טייק
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 -ידורע :טײקיצרַאהטײרב ,בֵל"בַחֹור --
 .ליצ

 .טיירב עשיֿפַארגָאעג ,בֵחֹורְה"ֹוַק --

 ןוא גנעל רעד ןיא ,ֹוּבְחְרֶלּו וּכְרָאָל -
 ,טיירּב רעד ןיא

 גנורעסעברַאֿפ ; גנורעטכַײלרעד .נ ,הָחָוְר
 ,טײקידעֿפש :(בצמ ןרעווש ןוֿפ)

 .טיירב ,הֶחָוְרְל --

 .ןבעל קידעֿפש ,הָחְוְר יַּיַח --

 .רעטנעצָארּפ ;ןטסנידרַאֿפ .ר"ז ,םיִחָוְר

 ;רעסַײרַאב .ז ,ןֶחְוַר
 .עיצַאלוקעּפס

 ףיוא רענידרַאֿפ

 .רעלעוטקעלעטניא ;רעקיטסַײג .ת ,יִנָחּור

 דָאטַאלּפ ,עקיטסַײג ,תיִנָחּור הָבֲהַא --
 .עביל עשינ

 .נ ,תויָנָחּור

 .םזילַאוט

 -קעלעטניא ;טײקיטסַײג

 -יד ;גנורעטַײװרעד ;טײקטַײװ .ז ,קֲחֹור

 .סנַאטס

 רעשירֿפ ,רעֿפַײר :עזוז :סָאס .ז ,בֶסֹור
 .ּפוז-ןטכורֿפ ; לטייט

 .רעקידנרעטיצ .ת ,יִנָטְטור

 .רעקידנבָאה ס'הנעט .ת ,יִנָנֶמֹור

 ,רעקידניֿפוליגב ;רערוּכיש .ז ,אָיְוַר

 -וצ זָאל ,לֵפָנ ּהֵׂפַַמְּדהֶיוַרְלהקְבַׁש --
 ןילַא ןיוש טעוװ רע ,ןרוּכיש םעד ור
 ,ןלַאֿפ

 -עגנָא ;טײקטַאז :טײקידעֿפש .נ ,הָיְוְר
 .טײקטּפַאז

 ַא טימ ;גנוליטש-טשרוד זיב ,הָיְוְרְל --
 ןעקנירט טַײב שטנּוװ) טיטעּפַא ןטוג
 .(ןעקנַארטעג עֿפרַאש

 -ערג) טקנוּפ-סגנוּפַאזנַײא ,הָיְוְר תַּדִקְנ --

 -ילֿפ טימ ךיז ןּפַאזנָא ןענעק ןוֿפ ץענ
 .(טייקיס

 טימ גנוּפַאזנָא ? גנושעל-טשרוד .נ הָּיְוְר
 .רעסַאװ

 .גנושעל-טשרוד .ז ,ןזיִוְר

 .לגַײװצ טּפַײרגעגנַײא :רעעטַײר .ז ,בֵכֹור

 :רעלדעּפ : רעלדנעה"סַאג .ז ,לֵכֹור
 -יוקרעביא ; קינלעבָארַאק ;רעלדנעה
 .רעֿפ

 ,לטסעק-רעלדעּפ ,םיִלְכֹור תַּפִק -

 .יײרעלדנעהנסַאג :יירעלדעפ ,תּולָכֹור --

 .סולשרַאֿפסַײר :סולשרַאֿפּפיצ .ז ,ןֶסֶכֹור

 :ךיז ןבײהֿפױא .ע"פ ,(םּורָי ,םָר) םּור
 ןביוהרעד :ןַײז ךיוה :ךיז ןבייהרעד
 :ךיז ןוֿפ ןזָאלב :ןַײז ץלָאטש :;ןַײז
 -יטכעמַאב :ןַײז סיורג :ןַײז ןסיררַאֿפ

 .ןרעגַאב :ןק

 ןַײז ןרעװ ןביוהעג לָאז ,ודֹוה םּורְי --
 ןַײז -- ןיז םענרעדָאמ ןיא :טייקסיורג
 .טעטסעיַאמ ןַײז :ץנעלעסקע

 -יוא יד טַאהעג טָאה רע ,ודָי הָמָר --
 ןביוא ןוֿפ ןעוועג זיא רע :טנַאהרעב

 :ןביוהרעד ןרָאװעג זיא רע ,ֹוּבִל םֶר -
 ,ץלָאטש ןעוועג זיא רע

 ;וגיטשעגרעביא זיא רע ,ויָניֵע ּומְר --
 .ירעכעה ןגיטשעג זיא רע

 .ןרָאװעג ןביוהרעד זיא רע ,זנְרַק הָמָר --

 ;ךיז ןבײהסױרַא ; ךיז ןבייהרעד ,םֹורָה --
 -רעד ;ךיז ןליײטּפָא :ךיז ןבײהֿפױא
 .ךיז ןרעטַײװ

 -סױרַא :ןבײהֿפױא ;ןבייהרעד ,םַמֹור --

 -יצרעד :ןקרַאטש ;ןלעטשֿפױא :ןבייה
 :ןעמיר :;ןעמָאקלוֿפרַאֿפ :ןטכיצ :ןע
 ןביול :ןצעש
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 -ֿפױא :ןרעװ ןביוהעגסױרַא ,םזמזר --

 .ןרעו ןביוהעג

 -יטש ענעביוהעג ,םָמורְמ ַחּור-בַצַמ -

 ,גנומ

 -סױרַא :ןבייהרעד :ןבײהֿפױא ,םֶרָה --
 ;ן-ײשּפָא ;ןלײטּפָא :ןקיטַײזַאב ;ןבייה

 ,ןלייטסיוא

 :ןצעמע ןגעק ןײטשֿפױא ,דַּב דִי םֵרָה -
 .גנורעװשרַאֿפ ַא ןכַאמ

 ףיוא ךיז ןטסעמיַאֿפ ,"לַע דִי םֶרָה -
 .ןצעמע

 ט רַאֿפ ןלעטשסױרַא ,"סַנ לַע םֵרָה -
 .רעטסומ

 וצ סיֿפ יד ןבייהפיוא ,ֹויָמֶעֶּפ םֶרָה --
 .ןייג

 -ַײרש : םיטש יד ןבײהֿפױא ,לֹוק םָרָה --
 .ןֿפור :ןע

 .ןעזנָא םעד ןבײהֿפױא ,"ןֶרָק םֵרָה --

 ;ּפָאק םעד ןסַײררַאֿפ ,ׁשאֹר םָרָה -
 .ךיז ןוֿפ ןוָאלב

 -נעּפש רַאֿפ ןלײטּפָא ,הָמּורְּת םֵרָה --

 ,גנוד

 טלײטענּפָא :ןַײז ןביױהעגֿפױא ,םָרֹוה --
 ןַײז

 -עבױהעגֿפױא ןַא טימ ,םָרּומ ׁשאֹרְּב =
 .ּפָאק םענ

 ןבייהרעד :ךיז ןבײהֿפױא ,םַמֹורְתִה --
 .ןרעוו טמירעג ;ןרעװ ןביוהרעד :ךיז

 -סיורג :ץלָאטש :טייקכיוה :ךייה .ז ,םּור
 .טײקיטרַא

 .הוואג ;ץלָאטש ,םִיַניֵע םּור ,בֵל"םּור --

 .ץנעלעסקִע ןַײז ,ֹותָלֲעַמ םּור --

 הָעֹור -- םּור

 -רַאֿפ-טּפיױה ;למיה ,םֶלֹוע לָׁש ֹומּור --
 .(.גרעביא) גנוריסערעטניא

 ,טנעמַאמריֿפ ;למיה ;טייקכױה .ז ,םֹור

 .םיור .נ ,אָמֹור

 .רעמיור :רעשימיור .ת ,יִאָמֹור

 םענעבױהעגֿפױא ןַא טימ .פ"הת ,הָמֹור

 .ץלָאטש טימ ;ּפָאק

 .רעשימיור .ת ,יִמֹור

 -עביוהרעד :רענעבױהעגֿפױא .ת ,םָמֹור

 .רענ

 .גנַאזעגבױל .נ הָמֵמֹור .ז ,םָמור

 :טײקנבױהעגֿפױא .נ ,הָמֵמֹור ,תּומָמֹור
 .טייקנביוהרעד

 .ץנעלעסקע ןַײז ,ֹותּומְמֹור דוה -

 -רַאֿפ :טייקרעכיזטסבלעז .נ ,תֹויִמְמֹור
 .ץלָאטש :טייקנסיר

 .גנַאזעג-דיײרֿפ ;גנַאזעג .ז ,ןֹור

 -נבָאה-תומורעּת ןוא ס'הנעט .ת ,יִנָנֹור
 .רעקיד

 -כעלש :סטכעלש :טײקנברָאדרַאֿפ .ז ,ַעֹור
 : .טייקניימעג ;טייקיט

 ןרעװ ןכָארבעצ .ע"פ ,ַעֹורַה (עּור)

 .גנַאזעג ךעלײרֿפ ןרעה ןזָאל ,ַעֹועֹור --

 יַאש ןרעה ןוָאל ,(עיִרָי ,ַעיִרֵה) ַעֵרָה -
 :ףורסיױא-דײרֿפ ןרעה ןזָאל ;גנול
 .ןרעוו ןֿפורעגסױא

 -ַאב :ןפורסיוא קידיירפ יַעֵעֹורְתִה --

 .ךיז ןדנַײרֿפ

 :רעטסַאּפ : רערעטיֿפ ;ךעטסַאּפ .ז ,הָעֹזֹר
 .רעריֿפ רעקיטסַײג

 ;סנָאֿפלַא ,תונוז-העור --
 .רעלקעמ-תונז

 :רענעטוס



 שֵשּור - הָעֹור

 .קינסַאּפ -ןוא-טסוּפ ,ַחּור-הֶעֹור -

 .-ךעטסַאּפ .ת .ךעטסַאּפ .ז ,יִעֹור

 .עלַארָאטסַאּפ :דיל-ךעטסַאּפ .נ ,תיִעֹור

 .רעקידרענוד .ת,םִעֹור

 טימ רעבליזקעווק ,תָמָעֹור תיִּפְסַּכ --

 ןוֿפ ןליוק ןיא טצונעג) חוּכ-סגנוצעזעצ

 .(רעוועג-סיש

 -רעד ןוא טרעמוארַאּפ ,םיִמֲעֹור םיִנָּפ --

 .םינּפ טנרעצ

 .גנולכיורטש ;גנורעטש .ז ,ץֵעֹור

 .רעקידמערַאיל :רעקישיור .ת ,ׁשֵעֹור

 .ןברַאֿפ עקידנעַײרש ,םיִׁשֲעֹור םיִעָבְצ --

 -ישרעד :ןעלסיירטעצ .ייפ ,ףֵפֹור (ףּור)

 ,ףֹפָר עז .ןכַאװשּפָא :ןרעט

 .רעניצידעמ :טצרַא .ז ,אָפֹור

 .רעכַאנז :רָאטקָאד-לקניוו ,ליִלֲא אֵפֹור --

 .רעכַאװש ;רעקירעבַאלש .ת ,סַפֹור

 ;רעכַאװש :רערעטיש :רעזיול .ת ,ףֵפֹור

 .רערָאלקמוא ; רעקירעבַאלש

 :ךיז ןלַײא :ןֿפױל .עיפ ,(ץּורְי ,ץֶר) ץּור
 ןענעיל םַײב) ןּפַאכ :ךיז ןרעדעֿפ

 .(ןבַײרש

 טקַאנקעצ ,ץֹורָה --
 ,ץצִר עז .ןרעו

 טקַאהעצ :ןרעוו

 -עצ :ןכערבעצ ;לענש ןֿפױל ,ץֵצֹור --

 עז .ןלעװק :ןקירדרעטנוא :ץקַאה

 ,ץצִר
 -גוא ;ןֿפױל ןכַאמ ;ןֿפױל ןסייה ץֵרָה 5

 ןיא ץזָאל :ןלַײארעטנוא ;ןגָאירעט

 ןוא לענש ןֿפױל :ןֿפױל ןזָאל :גנַאג

 .ןעגנערב
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 ןגײלַאב קילַײא ,תֶרָּנֶא- ,בֶּתְכִמ ץֵרְה --
 .ווירב ַא

 םעד ןכַאמ זױל ,םִיַעַּמַה תֶא ץֵרֶה --
 .ןגָאמ

 -עג :ףיול ןיא ןרעוו טזָאלעג ,ץֵרּוה --
 ןרעו טקישעג :ןֿפױל ןרעװ טכַאמ
 .קילַײא

 .ןעַײמשמורַא :ןֿפױלמורַא ,ץֵצֹורְתֶה --

 .רעמַאזיורג :טידנַאב :רעדרעמ .ז ,ַחֵצֹור

 .טידנַאב :רעדרעמ .ז ,ןֶחֶצֹור

 .רעשירעדרעמ .ת ,יִנָחְצֹור

 .קינטוטַאל-רעטסוש ;רעמיר .ז.ןֶעֶצֹור

 .ץנעַײּפש .ז ,קֹור

 .רוחב ,רעטַאהעג-הנותח טשינ .ז ,קִוַר

 .לדיימ ,עטַאהעג-הנותח טשינ .ג הָקְוַר

 .טּֿפַאשלדיײמ :טֿפַאשרוחב .נ ,תּוקְוַר

 -ָארד :טװעצַאמרַאֿפ :רעקײטּפַא .ז ,ַחֵקֹור
 .טסירעג

 -װעצַאמרַאֿפ :ןזעװ-קייטּפַא .נ ,תּוחְקֹור
 .קיט

 רעדָא ,םירוחב עטלַא ןוֿפ טסענ .נ ,הָּיִקְוַר
 ,ןדיימ עטלַא ןוֿפ

 .רעטֿפַאה ,(תָמְקּור .נ) .ז ,םקור

 .ןֵּקַר עז .ןקידיילסױא .י"פ ,ןֵקֹור

 .ןרעוו טקידיילעגסיוא ,ןוקֹור --

 ןקידיילסױא ;ןקידיײלסױא ,ןֵקֹורְתִה --
 .ךיז

 .לבוה-ץינש .ז ,יָנָקֹור ,ןֶקֹור

 .םַס :טֿפיג .ז ,ׁשֹור

 .ןכייצ ;קורדנַײא .ז ,םֶׁשֹור

 :ןעמערָארַאֿפ :ןכַאמ םערָא .ייפ ,ׁשֵׁשֹור

 ,שֹׁשְר ,ׁשיִר עז .ןרעטשעצ : ןריניאור
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 -יאור :ןרעװ טמערָארַאֿפ ,ׁשֵׁשֹורְתִה -
 ןַא ןוֿפ לעטשנָא ןכַאמ :ןרעװ טרינ

 .ןעמערָא

 -ָאק ךיז :רעקידעכָאק :רעקידוז .ת ,ַחֵתֹור
 .רעטכַארבעגֿפױא ;רעקידנכ

 .רעסַאװ קידוז .ר"ז ,ןיִחְתֹור ,םיִחְתֹור

 ;רעקידנרעטיצ .ת ,תָתֹור

 .רעקידנעל

 -סיירט ךיז

 .דוס :שינמייהעג .ז ,זֶר

 ,תודוס עכעלרעדנוװ ,ןיִזָרָד יִזְר --

 :ןרעװ רעגָאמ .י"ועפ ,(הָזְרִי ,הָזָר) הֹזָר
 -ַאדסיוא : ןרעגָאמסױא :ןרעװ קנַאלש
 .ןרעצּפָא :ןר

 -וו טרעצעגּפָא ;ןרעװ רעגָאמ ,הָזָרֲה --
(7; 

 :ןכַאמ קנַאלש ;ןכַאמ רעגָאמ ,הָזְרַה --
 קנַאלש :ןרעװ רעגָאמ ;ןרעגָאמסױא
 .ןרעצּפָא :ןרעוו

 .רעקנַאלש :רערַאד :רערעגָאמ .ת,הָזָר

 רעמערָא ;ןדָאב רערעגָאמ ,הָזָר הָמְדֲא --
 .ןדָאב

 .זעק רערעגָאמ ,הָזָר הָניִבְג --

 ;טײקטרַאדעגסױא ; טײקרעגָאמ .ז ,ןֹוזָר
 רעגנוה :טײקקנַאלש :טייקטרעצעגּפָא
 .רעשרעה :טשריֿפ :(.גרעביא)

 עגרַאק :;סָאמ עכַאװש ,ןוזָר-תַפיֵא --
 .סָאמ

 -עצּפָא ;גנורַאד :גנורעגָאמּפָא .ז ,ןּוּוָר
 ,גנור

 .רעזעירעטסימ ;רעלוֿפשינמײהעג .ת ,יֵזָר

 .ייוו ; טײקמערָא ; תולד .ז

 דניוו ןוא רימ זיא יו !יִל יִזָר ,יִל יִזְר --
 ,רימ זיא

 בחה - טקה

 ;גנורעגָאמּפָא ; גנורעגָאמסיױא .נ ,הָיְוְר

 .גנורעצּפָא

 .טײקלוֿפשינמיײהעג .נ ,תּויִזָר

 .ןכייצ :גנוטַײדנָא :קנּוװ .נ ,הָמיִזְר

 ןטַײדנָא :ןעקנּוװ .י"פ ,(םֹוָרָי ,םַזָר) םֹזָר
 .ןכייצ ַא ןבעג

 -עצ :ןעלקיטשעצ :ןעלציּפעצ .י"פ ,קֶּזַר

 .קֵּסַר עז .ןקַאה
 ןטײרּפשסױא .עיפ ,(בַחְרִי ,בֵחָר) בֹחְר

 ןרעטיירבסיוא ;ךיז ןטײרּפשעצ :ךיז
 .ןרעוו םיורג :ךיז

 .ןכַאלּפָא :ןטעּפשּפָא ,"לַע הֵּפ בֹהְר --

 -ונעגרעביא קרַאטש ןַײז ,בָּלֵה הֹחַּה =

 .(דיירפ ןוֿפ) ןעמ

 -סיױא :ןרעװ טײרּפשעגסױא ,בֵחָרַה --

 .ןכַאמ סיורג :ןרעװ טרעטיירבעג

 :ןרעסערגרַאפ ;ןרעטיירבסיוא ,בֵחְרַה =

 -יא) ןרעטכַײלרַאֿפ :ןכַאמ רעמיורג
 -ערגרַאֿפ :ךיז ןטײרּפשסױא :(.גרעב
 .ךיז ןרעס

 רעסעב טעװ עגַאל יד זַא ,ביִחְריִׁשְכִל -
 .ןרעוו

 :ןעיירפרעד ,תֵעַּד בֵחְרַה --
 .ןוט

 ,רּוּבִּדַה תֶא בַחְרַה -
 .ןטייהלצנייא

 טנגונעג

 ןיא ןדערמורַא

 רעטיירב ַא טימ ןביג ,םִיַדָי בַחְרַה --

 .טנַאה

 ןּוׁשָּלַה תֶא בַחְרַה -
 .רצוא-רעטרעוו

 ןרעטיירבסיוא

 יטוהל ןַײז : קיצַײג ןַײז ,ׁשֵּפַנ בַחֶרַה --

 .ןכַאלּפָא : ןטעּפטּפָא ,"לַע יַּפ בַחְרַה --

 .רעלענש ןייג ןבייהנָא ,םיִדָעֶצ בֵחֶרַה -



 ׁשֹוחְר - בֹהָר

 .ןרעװ טרעטיירבעגסיוא ,בָחְרַה --

 :ךיז ןטײרּפשרעדנַאנוֿפ ,בֵחֵרֵתִה --

 .ןרעו רעמיורג ;ךיז ןרעטיירבסיוא

 :רעטיירב .ח ,בָחֶר
 .רעקידנעמ

 .רַאנ ,תֶלָוֲא-ֹבַחְר -

 יירָאה עטיירב טימ ןַאמ ,קָּפֹא-בַחְר -
 .ןטנָאז

 -ענמורַא :רעמיורג

 -יירב ַא טימ טיג סָאװ ןַאמ ,דִי-בַחְר =

 .טנַאה רעט

 ;רעמיורג רעייז ,םיַדָי-בַחְר =

 .םענרַאֿפ

 ַא טימ

 -יריג :רעטוהל ;רעקיצַײג ,בֶבָל-בַחְר --
 -רַאֿפ ןוא ןסיוו ךס ַא טימ ןַאמ ;רעק
 .דנַאטש

 .רעקיצַײג :רעקיטסולג ,ׁשֵּפָנ-בַחְר --

 -יא) טנָאזירָאה רעטיירב ,בָחֶר קָפֹא --
 ,(.גרעב

 .טנַאה רעטיירב ַא טימ ,הָבָחֶר דָיְּב --

 -רַאֿפ ;טײקיצרַאהטיירב ;בָחֶר בל 55

 ,דנַאטש

 .רעקיטסולג :רעקיצַײג ,הָבָחְר ׁשֶּפָנ --

 ;טיירב .ז בחר

 .טייקימיורג
 ;םענרַאֿפ :טיײקטיירב

 -ידורע :טײקיצרַאהטײרב ,בָל בָחֹר -
 .עיצ

 ,הָבָחְר ׁשֵפִנ -

 "רעטוהל

 ;רעקיצַײג :רעקיריג

 ,טיירב עשיֿפַארגָאעג ,בֵחֹר"ֹוַק --

 ;טייקטיירב :טײקטײרּפשעגסױא .ז ,בַחַר
 .חטש רעקידנעמענמורַא טַײװ

 .םענמורַא ; ץַאלּפ רעסיורג .נ ,הָבָהְר -
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 :טײקטײרּפשעצ :טייקטיירב .נ ,תּובֲתַר

 .טײקידעֿפש :טײקטַאז :טייקטגיילעצ

 .טיירב רעד ןיא .ת ,יִּבִהֶר

 .טסַײל-ץרָאטש .נ ,תיֵּבִחֶר

 ;סַאג ,(תֹובֹוחְר 'ר) .ז ,בֹוחָר

 .זױה ַא םורַא חטש :ץַאלּפ

 רעדניק-ןסַאג ,בֹוחְר ּדְלִי --

 .רעקיצרעהמרַאב .ת ,םֹוחַר

 ,םּוחַר בָא --
 .(טָאג)

 רענעֿפָא

 רעטָאֿפ רעקיצרעהמרַאב

 .רעקיטרעווסעביל :רעטבילַאב .ת ,םּוחָר

 ,טייקכעלביל .ר"ז ,םיִמּוחְר

 .גנוקיטסַײגרַאֿפ .ז ,ןֹוחָר

 .ז ,ףּוחְר

 ,גנוא

 -ילֿפ :גנובעווש ;גנורעטַאלֿפ

 .גנושַאװַּפָא ;גנושַאװ .ז ,ץּוהְר

 .רענעשַאװעגּפָא ;רענעשַאװעג .ת ,ץֹוחָר

 -לעז :רעטרעטַײװרעד ;רעטַײװ .ת ,קֹותָר

 .גנַאל ;טַײװ .פ"הת :רענעט

 ,סנטַײוװרעד ןוֿפ ,קֹוחָרְּב --

 .טַײװ רעד ןוֿפ :טַײװ ,קֹוחָרַמ --

 .חרזמ רעטַײװ רעד ,קֹוחָרָה חֶרֶזִּמַה -

 -נַאגרַאֿפ עטַײװ יד ,קֹוחָרָה רֶבָעָה --

 ,טייהנעג

 טֿפנוקוצ עטַײװ יד ,קֹוחָרָה דיִתָעָה --

 טֿפָא טשינ ןטלעז ,תֹוקֹוחר םיִּתִעָל --
 ,גנוֿפרַאװּפָא ; גנורעטַײװרעד .ז ,קֹוחָר

 .סנטַײװרעד ןוֿפ :טַײװ ,םֹוקָמ קּוחְרִּב --

 רעד ןיא ילּכ רעדָא גנוריצ .ז ,ׁשֹוחְר

 .גנַאלש ַא ןוֿפ םרָאֿפ
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 -לַּת ןיא טנָאמרעד) ןַאֿפ-טָארב .ז ,ׁשּוחְר
 -לסײרטעגֿפױא :רעטרירעג .ת .(דומ

 .רעט

 .גנוגעווַאב עטכַײל :גנולמיוו .ז ,ׁשּוחְר

 -ימ-רענייטש :רענייטשלימ .זיז ,םיִחָר
 ערעווש ;לוע ;עסַאמ (.גרעביא) :לכעל

 ,טסַאל

 זדלַאה ןֿפױא טסַאל ,ֹוראְוַצ לַע םִיַחָר -

 .(החּפשמ ַא ןטלַאהוצסיוא)

 ,לימ-טנַאה ,דָי לָׁש םִיַחָר --
 ,לימ-רעסַאװ ,םִיַמ לָׁש םִיַחַר --

 .לימ-ףמַאד ,רֹוטיִק רֶׁש םִיַחָר --

 .לימ-טניוו ,ַחּור לָׁש םִיַחָר --
 ,רעטבילַאב ;דנַײרֿפ .ז ,אָמיֵחְר ,םיִחָר

 -עַײט ;רענַײמ רעקניביל ,יֹאַמיִחְר --
 .רעקניר

 ,גנורערַאֿפ :טּפַאשביל .נ ,ּומיִהְר

 ןוא טכרוֿפרע טימ ,ּומיִחְרּו וליִחְדִּב --
 .טֿפַאשביל

 -ץטַאלֿפ ;גנובעווש :גנואילֿפ .נ ,הָּפיֵתְר
 .גנור

 .רערַאבשַאװ .ת,ץ'יֵחְר

 יגנודָאב ;גנושַאװּפָא : גנושַאװ .נ ,הָציִחְר

 ,טײקטַײװ .ג ,תּוקיִחְר

 ,גנוגעװַאב עטכַײל ;גנולמיוו .נ,הֶׂשֹיֵתְר

 -רעביא עכעלרעניא ,בָּלֵה תַׁשיִחְר -
 .גנובעל

 ,(תֹולֲחְר ,םיִלֲחְר 'ר) .נ ,הָלֵחְו ,לֵחָר
 .ףָאש עקידעגָארט

 ןרעג ;ןבָאה ביל .י"פ ,(םַחְרִי ,םֵחָר) םֹחָר
 .ןבָאה דלָאה ;ןבָאה

 .ךיז ןעמרַאברעד ,םָחַר --

 תּונְמֲחַר -- ׁשּוחְר

 -רַאברעד ךיז טעװ טָאג ,םָחַרַי םֵּׁשַה --
 .ןעמ

 ,גנומרַאברעד ןעניֿפעג ,םֹוחָר --

 טָאה סע רעװ ,םֶחֶרָי בֵזֹועְו הָדֹומ --
 ןעניֿפעג טעװ דניז ענַײז ףיוא הטרח
 .גנומרַאברעד

 .ךיז ןעמרַאברעד ,םָחַרְתִה -

 .רעטומרעבעג :נ ,הָמֲחַר .ז ,םחַר

 ;ךעלדיימ רַאֿפ .צַאב ,םִיַתָמֲחַר םֵחַר --
 .ןעקנַאשעג :ןעױרֿפ ענעגנַאֿפעג

 -עג רעכעלבַײװ :רעטומרעכעג .ז ,םָחֶר

 ;גנַאגסױא (.גרעביא) :;ןַאגרָא-טכעלש
 ' .רעטומ

 .רענעריובעגטשרע ,םָחָר רַָּפ --

 ,טרובעג ןַײז טַײז ,זמִא םָחֶרֵמ --

 רעד ןוֿפ לגױֿפ-בױר .נ ,הָמָחֶר .ז ,םֶחֶר ,
 -רעּפ ןָארֿפָאענ -- רעלדָא החּפשמ
 .סורעטּפָאנק

 -עגטימ :טײקיצרַאהמרַאב .ר"ז ,םיִמֲחַר

 -יא) ןגער :תונמחר :דַײלטימ ;ליֿפ

 ,(.גרעב

 -רַאהמרַאב ןוֿפ סָאמ ,םיִמֲחַרָה תַּדִמ --

 םענעקורט ןוֿפ סָאמ יד טשינ) טייקיצ

 .(ץעזעג

 .םימחר ןָא ךיז ןײגַאב ,ויָמֲחַר תֵחַׁש --

 -טימ :רעקיצרַאהמרַאב .ת ,יִנָמֲחַר ,ןֶמֲחַר
 .רעקידנדַײל

 ,הָּיִנָמֲחַר תוחָא --
 .רעטסעווש

 עקיצרַאהמרַאב

 .(טָאג) רעקיצרַאהמרַאב .ת ,אָנָמֲחַר :

 -רַאהמרַאב רעד לָאז ,ןָלֶצִל אָנָמֲחַר --
 .ןטיהּפָא זנוא רעקיצ

 ,דַײלטימ :גנומרַאברעד .נ ,תּונָמֲחַר



 ,.ׁשַחַר - יִנָמֲחַר

 .רעקיצרעהמרַאב .ת ,יָנָמֲחַר

 -ןמרעבעג רעד ןוֿפ גנודניצנָא .נ,תָמֲחַר

 .סיטירטעמ -- רעט

 .ןקיטסַײגרַאֿפ .י"פ ,ןֵחַר

 .ןרעװ טקיטסַײגרַאֿפ ,ןֵחַרְתִה --

 -יצ :ןרעטַאלֿפ .ע"פ ,(ףֵחְרָי ,ףַחְר) ףֹחָר
 .ךיז ןעלסיירט :;ןרעט

 יףֵחַר --
 -ילֿפ :גנובעוש :גנורעטַאלֿפ .ז ,ףֵחַר

 ,גנורעטיצ ;רעטיצ :גנוא

 .ןעילֿפ :ןבעוװש ; ןרעטַאלֿפ

 ,(גרעב ןיא) ןַאביעניל .נ ,תֶתֲחַר

 יּפָא :ןשַאװ .י"פ (ץֵחְרִי ,ץֵחְר) ץֹחָר
 .ךיז ןדָאב : ךיז ןשַאו ;ןדָאב :ןשַאװ

 -יירעגּפָא :ןרעװ ןשַאװעגּפָא ,ץֵחְרַה --
 .ןרעװ טקינ

 .ןקינײרּפָא ; ןשַאװּפָא ,ץֵחַר --

 ;ןרעװ ןשַאװעגּפָא ,ץֹוחָר --
 .ןרעוו טקינ

 -ײרעגּפָא

 .ןדָאבסיױא :ןשַאװּפָא : ןשַאװ יץַחְרַה =

 .ךיז ןדָאבסױא :ךיז ןשַאװוּפָא ,ץֵחֵרְתִה --

 .דָאב ;גנושַאוּפָא : גנושַאװ .ז ,ץֵחַר

 .דָאב-ןוז ,ׁשֶמָׁשיץַחַר --

 .לֿפעש-רָאב ,ץחר-ריפ -

 .רעמיצשַאװ ;רעמיצדָאב :דָאב .נ ,הֶצֵחַר

 .רעמיצשַאװ ,הָצְחַר"רַדֲח --

 טרעטַײװרעד .י"פ ,(קַחְרִי ,קַחְר) קֹחָר

 : ךיז ןרעטַײװרעד :;ןַײז טַײװ :;ןַײז

 .טַײװ רעד ןוֿפ ךיז ןטלַאה

 רע טרעטַײװרעד ,קַחְרַה --

 ןוט ;ןסױטשּפָא ;ןרעטַײװרעד ,קָחַר --

 ןעגנוסַײררעביא טימ סעּפע

 .ןַײז טרעטַײװרעד ,קֹוחָר --
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 -רעד ; ןֿפרַאװּפָא : ןרעטַײוװרעד ,קַחְרַה --
 .ךיז ןרעטַײװ

 ,טַײװ .פ"הת ,קָחְרַה --

 טַײװ :;ןײגקעװַא טַײוװ ,תֶכָל קֵחְרַה --
 .(םערטסקע ןיא ןַײז) ןייג

 .ןרעוו טרעטַײוװרעד יקֲחְרֶה =

 ןטלַאה :ךיז ןרעטַײװרעד יקֲחַרְתִה --

 .סנטַײװרעד ןוֿפ ךיז

 .סנַאטסיד : קחרמ .ז ,קַחַר

 -רַאֿפ :רעקידנרעטַײװרעד ךיז .ת יִקַחְר

 .רעקידנזָאל

 -סיד :טײקטַײװ :גנורעטַײװרעד .ז ,קַחֹר

 .סנַאט

 .גנורעטַײוװרעד .נ ,תּוקֲחַר

 .גנוקעמשסיוא :;גנוּפַאנש .ז ,ַחּורְחֶר

 .ןקעמשסיוא :;ןּפַאנש .י"פ ,ַחֵרָחַר

 א .ץ"פ ׁשֵחרי ׁשֵחְר) ׁשחְר

 "וצ) ןעקנעש :;ןרילֿפוס :ןגָאזרעטנוא

 ןגעװַאב טכַײל ;ןליֿפּפָא :(דוֿבּכ ,יורט

 .ךיז ןענעמדיוו ;ךיז ןעלמיוו : ךיז

 ;ןרעטסילּפ ,ׁשֵחַר --
 .ןענעמדיוו ;ןעל

 -םיוו ;ןקירדסוא

 -עגסיוא :ןרעװ טלייצרעד ,שֹותָר --

 .ןרעװ טקירד

 יּפָא :ןקירדסיוא : ןרעטסילֿפ ,ׁשֵחְרַה --

 ַאב ןכַאמ :טײלֿפמוא ןענעמדיוו ; ןליֿפ

 .ןגעוו

 ךיז ןֿפערט :ךיז ןֿפױלרַאֿפ ,ׁשֲחַרָתִה --

 .(סעּפע)

 -עג :ליֿפעג :טעבעג :רעטסילֿפ .זיׂשֲחַר

 -מיוו ; םערָאװ :סוגסױא-ץרַאה :קנַאד

 .סקיכירק :גנול
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 -נוא :רעטסילֿפ .ז ,ׁשּוׁשֲחַר

 .גָאזרעט

 .עטעקַאר-סינעט :לֿפױש :;לֿפוש .נ ,תַחַר

 ;ךיז ןצעננַײא .ע"פ ,(בַטְרִי ,בֵטָר) בֹטָר
 .ןרעו טכַײֿפ :ךיז ןצענרַאֿפ

 ;קנַאדעג

 : ןרעוו טצענרַאֿפ :ןרעװ סַאנ ,בֵטָרֵה --
 .ןרעוו טקייוװעגסיוא ;ןרעוו טכַײֿפ

 טכַײֿפ :ןקײװנַײא :ןצעננַײא ,בֵטְרַה --
 .ןצענ : ןכַאמ

 -עגנַײא :ןרעװ טצענעגנַײא ,בֵּטְרִה --

 .ןרעו טקייוו

 -סיוא :ןרעװ טצענעגכרוד ,בֵּטַרְתַה --

 ןרעוװ טכַײֿפ :ןרעוװ טקייוװעג

 -בַײֿפ :רעסַאנ .ת ,בֹוטִר ,בּוטֶר ,בֹטָר
 ,רעט

 רעשירֿפ ,רעֿפַײר ;עזוז :סָאס .ז ,בֵטֹר

 .ּפוז-ןטכורֿפ ;לטייט

 .לטייט רעקיטֿפַאז ,רעשירֿפ .ז ,בָטָר

 .טײקטכַײֿפ :טײקסַאנ .ז ,ןֹובֵּטְר

 -יא ;ןרעֿפילסױא .י"פ ,(הָמָרְי ,הָמָר) הֹמָר
 -סיוא :ןרעדַײלש :ןֿפרַאװ :ןבעגרעב
 .ןעגנערדסיוא :ןשטעווק

 :ןעגנערדסיוא :;ןשטעווקסיוא ,הֵמָרַה --

 :סערּפמָאק ַא ןגיילוצ ;ןרישזַאדנַאב
 ,(.גרעביא) ןלייהסיוא

 .לגייֿפ ףיוא עקּפַאלוּפ .ז ,בֹוּטַר

 .עיצַארביװ .ז ,טּוטִר

 -רָאװ ;גנומורב ;שינעשטרוב .ז ,ןּוּטָר
 .שינעשט

 ,גנוקיטסעפוצ .ז ,קֹוּטִר

 ;גנובַײרעצ .ז ,ׁשֹוטִר
 ,גנוסיײרעצ

 ;גנושטשרָאמעצ

 ׁשֵּטַר - ׁשּוׁשֲחַר

 :רעטעשטשרָאמעצ :רענעבירעצ .ת ,ׁשּוטְר
 ,רענעסירעצ

 סָאװ) טילּפ :רענעבירטרַאֿפ .ז ,ׁשֹוטְר
 ןעשעג זיאס סָאװ טשינ טסייוומ
 ,(םיא טימ

 .ךיז ןעלסיירט :ןרעטיצ .ע"פ ,טֵּטַר

 ןכַאמ :ןרעטיצ ןכַאמ :ןרעטיצ ,טָטְרַה --
 .ךיז ןעלסיירט

 .(ןעּנישַאמ ןיא) רָאטַארביװ .ז ,טָּטַר

 .קערש :שינרעטיצ :רעטיצ ,ז ,טֵמָר

 ץענ :טײקסַאנ :טײקטכַײֿפ .נ ,תֹּוביטְר
 ,(טרַאסנדער) ןירוא ןוֿפ

 .נ ,הָּיַטְר
 .רעטסַאלּפ

 :םזַאלּפַאטַאק :סערּפמָאק

 סולוּפָאּפ -- םיוב רעװָאניסָא .ז ,טיִטָר
 ,גנורירביוו : רעטיצ ;סעדַיָאלומערט

 -ורב ;ןעשטרוב .ע"פ ,(ןֹטְרִי ,ןֵטָר) ןֹטָר
 .ןעקורמ : ןעשטרָאװ ; ןעמ

 .ןעשטרוברעטנוא ,ןֵּטַר --

 -רָאװ ;שינעמורב :שינעשטרוב .ז ,ןָסָר
 .שינעקורמ :שינעשט

 .חילש רעלענש :רעֿפױל ;רעירוק .ז ,ןָטָר

 .ןעמורברעטנוא .ע"פ ,ןֵנֶּטַר

 -ירפוצמוא ;רעשטרוב ;קורמ .ז ,ןָנְטַר

 ,רענעד

 -ידנעשטרוב :רענעדירֿפוצמוא .ת ,יִָנַמַר

 .רעק

 ,טײקיבַײלטעֿפ .ז ,ׁשּוּפְטִר

 .קיבַײלטעֿפ ןַײז .ע"פ ;ׁשֵּפְטִר (ׁשֵּפְטַר)

 :ןעשטשרָאמעצ :ןבַײרעצ .ייפ ןׁשֵּטַר
 וצ ןֿפרַאװ :רעקיטש ףיוא ןסַײרעצ

 -רַה :דרע רעד וצ ןעגרַאז :דרע רעד
 .ןרישוטער :;ןענעג



 קיִר - ׁשֵּטַר
=== 

 טעשטשרָאמעצ :ןרעוװ ןבירעצ .ׁשֹוּטִר --
 ,רעקיטש ףיוא ןרעוו ןסירעצ : ןרעוו

 .טײקטכַײֿפ :ןּפָארט-יױט : רעסַאװ .ז ,י

 .גנול .נ ,הָאיֵר

 -ַײרטש :ךיז ןגירק .ע"פ ,(ביִרָי ,בֶר) ּביִר
 -עננָא :ןקידיײטרַאֿפ : ךיז ןגָאלש ;ןט
 .(ןצעמע רַאֿפ) ךיז ןעמ

 .ךיז ןגָאלש ; ךיז ןגירק ,בֵרָה --

 ,טַײרטש :יירעגירק .ז ,ביִר

 -ןכַארּפש :שינעלדיז ,תֹונֹוׁשָל ביִר --
 .ףמַאק

 :טכעֿפעג-רעטרעװ ,םִיַּתָפָׂש תֹוביִר --
 .טַײרטש-רעטרעוו

 :רעשירעגירק ,ֿביִר-ׁשיִא --
 .רעטגירקעצ

 .טקילֿפנָאק ןיא ןעמוק ,ביִרָּב אֹוּב --

 .יירעגירק וצ ןצעהרעטנוא ,ביִר רֵחְרַה --

 ,לדיימ :ױרֿפגנוי .נ ,הָביִר

 -מורַא :ןעלדנַאװ .ע"פ ,(דיִרָי ,דָר) דיִר
 :ןעַײרש :ךיז ןּפעלשמורַא :ןעלדנַאװ
 .ןעשטיווק :ךיז ןסַײר

 ; רענגעק

 -טַײצ :דנַאטשּפָא :חטש רעַײרֿפ .ז ,הַויִר
 -עטכַײלרעד :טסנידרַאֿפ ;דנַאטשּפָא
 ,גנוזיילרעד :גנור

 -יבַא :קעמש ַא :טַאמָארַא ;חיר .ז ,ַתֹיֵר
 .עלעכ

 -ָארַא רעמענעגנָא רעייז ,ַחֹוהיִנ ַחיִר --
 ,טַאמ

 ;ןליֿפּפָא :ןקעמש .י"ועפ ,ַתֵרָה (תיִר)

 -רַאֿפ ;חיר ַא ןבָאה :חיר ַא טימ ןליֿפנָא

 .חיר ַא ןטיידּפש

 .גנוקעמש .נ ,הָחֹיר

 ,קַאבַאט-קעמש ,הָמיִרקָּבַש --

 ,קיִר ׁשיִא -
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 ,םִיַחַר עז .רענייטשלימ .ז"ז ,םִיַחיֵר
 -ידעקעמש ;טַאמָארַא :ץריוועג .ז ,ןֶחיִר

 .ץנַאלֿפ עק
 :רעשיטַאמָארַא :רעקידעקעמש .ת ,יָנָחיִר

 .רעקיטֿפוד

 .טײקיטֿפוד ;טיײקידעקעמש :נ ,תֹויָנְחיִר

 .(היח) רעֿפינער :עּפָאליטנַא .ז ,םיִר

 -ןעגנַאלש :טֿפיג :רעּפמיװ :עיװ .ז ,סיִר
 סָאמ) גנעל-ןָאידַאטס :ןָאידַאטס ;טֿפיג
 .(רעטעמ 150 םורַא ,גנעל ןוֿפ

 ;למוט ;רעטנַעָאנ :רבח ;דנַײרֿפ .ז,ַעיֵר
 :יידיא :קנַאדעג :שטיווק ;יירשעג
 .הבשחמ ;ןיימ

 ,גנוטַארקרַאֿפ .ז ,ףיִר

 .ןּפיױרג ענעטשרעג .ר"נ ,תֹופיִר .נ ,הָפיִר

 .שינעֿפױל :גנוֿפױל :ףיולעג .נ,הָציִר

 :ןרעװ טקידיילעגסיוא .י"פ ,קֹורָה (קיר)
 .ןרעװ ןסָאגעגסױא

 -יילסיוא ;ןסיגרעביא : ןסיגסיוא ,קָרָה --

 :דייש ןופ (דרעווש) ןעמענסױרַא :ןקיד

 .ןריזיליבָאמ ; ןענעֿפָאװַאב

 -סיוא :ןרעוװ טקידיילעגסוא ,קָרֹוה --
 .ןרעװ ןסָאגעג

 ,רערעל ;רעטסוּפ ;רעקידיײל .ת ,קיֵר

 רעכעלטרָאװטנַארַאֿפמוא

 .שטנעמ

 ןוא רעטלצרָאװעגסױא ,קיִרָו רּועָנ --
 .רעטמערָארַאֿפ

 .ץרַאה ןרעטכינ ןֿפױא ,קיִר בֵל לַע --

 ןוא קירעגנוה זיא רע ,הֵקיִר ֹוׁשְּפַנ --
 .זַײּפש ןָא

 -ייל ;קינסַאּפ-ןוא-טסוּפ ,םיִקָר ףֵּדַרָמ --

 .רעייגקיד
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 ;טײקידיײל .ז ,קיִר
 .םוקַאװ ;טייק

 -מוא :טסיזמוא .פ"הת ,קיִר יִדְּב ,קיִרָל א
 .טשינ

 -יטשינ :טײקטסוּפ

 ַא ןגעװ) ילּכ עטסוּפ .ת והָקיֵר ,אָקיֵר

 .(שטנעמ

 .טייקירייל ;טייקטקידיילפגסױא ב ,תּוקיֵר

 -ידייל טימ :טשינרָאג טימ .פ"הת ,םָקיֵר

 .רעטסוּפ :רעקידיײל .ת .טנעה עק

 : רעכַאלֿפ :רעקידייל :רעטסוּפ .ת ,ןָקיֵר
 ,טנַארָאנגיא

 .ץרַאה ןרעטכינ ןֿפױא ,ןְקיִר בל לַע --

 -סיוא :טיײקטסוּפ :טייקידייל .נ ,תֹונָקיֵר
 ,טייקטקידיילעג

 :סולֿפ :ץָאר :ץכעַײּפש :םַײלש .ז ,ריִר
 .טײקיסילֿפ

 ןרעװַאג :ןעַײּפש .י"פ ,(ריִרָי ,רֶר) ריִר

 ןלייטסיוא ,רֵרֹוה ,רָרָה --
 ,םיײלש ןלייטסיוא

 :ץכעַײּפש

 -ָאר :רעקידתוחל ;רעקימַײלש .ת ,יָריִר
 ,רעקיצ

 .טייקימַײלש ב ,תֹויָריִר

 .ןרעו טמערָארַאֿפ .ע"פ ,(ׁשיִרָי ,ׁשֶר) ׁשיִר

 :ןעמערָארַאֿפ ;ןכַאמ םערָא ,ׁשֵׁשֹור --

 .ׁשֵׁשֹור עז .ןריניאור

 .תולד :טײקמערָא .ז .ׁשיִר ,ׁשיִר (א)

 ןיא תוא רעטסקיצנַאװצ .ז ,ׁשיִר (ב)
 .(ר) תיב-ףלַא

 .בײהנָא :ּפָאק :רעריֿפנָא :טּפױה .ז ,ׁשיִר (ג)

 ןוֿפ טעטירָאטױא-טּפױה ,אָתּולָג ׁשיִר --
 .תולג

 .רדח ַא ןיא רעֿפלעב ,אָנָכֹוּד-ׁשיִר --

 ר -= קי

 ןוֿפ ייר רעד ןיא רעטשרע םהֶּלַּכ ׁשיִר --
 הֹפוקּת רעד ןיא לטיט) םימָכח-ידימלַּת

 .(םינואג ןוא םירומַא יד ןוֿפ

 ,הבישי-שאר ,אָתְביִתָמ-ִׁשיִר -

 רַאֿפ לטיט) קרּפ ןוֿפ טּפיוה ,אָקְרַּפ-ׁשיִר --
 . .(לבב ןיא הבישי ַא ןיא רָאטקעל ַא

 ,ּפָאק ןטקעדעגּפָא ןַא טימ ,יִלָג ׁשיִרְּב --
 .ךעלטנֿפע טסייה'ס

 רעד ןיא לייט רעטשרע רעד .נ ,אָׁשיִר

 :(אָפיֵס - לייט רעטצעל רעד) הנשמ

 רעדָא ךַאמּפָא ןַא ןיא לייט רעטשרע
 .א"א גָאלשרָאֿפ

 :רעטסכעה :רעטשרע .ת ,(ןֹוׁשאְר) ןוׁשיִר

 .ןוׁשאִר עז .רעקיסױארָאֿפ

 ' .תולד ;טײקמערָא .נ ,תּוׁשיִר

 :טײקטכעלטרעצרַאֿפ :טייקכייוו .ז ,ךֹר
 .טייקלעטבוס ;טייקלדיײא :טײקטרַאצ

 -מוא :טײקידװעקערש בַּכַה ְּךֹר -
 .טײקטסַײרד

 -רַאצ :רעטלטרעצרַאֿפ :רעכייוו .ת ִּךַר

 -ַאװש :רעלעטבוס :רעלעדיא :רעט

 .רעקניגנוי :רעכ

 ןיא רעכַאװש ;רעקיביגכָאנ ,יַּפֹאיְּדַר --
 .רעטקַארַאכ

 -ידוועקערש ;ןדחּפ ;סורט ,בֶבֵליִּדַר --
 .רעק

 ;ןטײקטרַאצ :ןטייקלעטבוס .ר"נ ,תֹוּכַר --

 .רעטרעוו עלעדייא

 ,רעטלע-רעדניק ,ּךֵר ליִּג --

 .רעטרעוו עלעטבוס ,הָּכַר ןֹוׁשָל --

 -ַאװ-ןגער) רעסַאװ ךייוו ,םיִּכַר םִיַמ --

 .(רעסַאװ-לַאוװק ,רעס

 .ןטַײר .ע"פ ,(בַּכְרִי ,בֵּכָר) בֹכָר ׂ



 יִנָׁשּוכְר - בֹכָר

 ַא .ףיש ַא ףיוא ןרָאֿפ ,הָּיַנֲא בכָר --

 .צַאב ,תֹובָרֲעַּב בֵכֹורָה ,םִיַמָׁש בֵכֹור --
 .טָאג רַאֿפ

 .(שטנּוװ) !קילג טימ !בֵכָר חַלֶצ -

 .ןרעװ ןטירַאב ,בֵכָרֵה --

 .שימעכ ןדניברַאֿפ ,בֵּכַר --

 ,שימעכ ןדנוברַאֿפ ןַײז ,בוּכָר -

 ןגָארט ;קידנטַײר ןצעזֿפױרַא ,בָּכְרַה --

 -ַאזוצ :ןריטנָאמ :ןריֿפנַײא ;(ןלירב)
 ןלעטשנעמַאווצ :ןּפַײרג :ןלעטשנעמ
 .ןֿפמיא ;שימעכ

 ;קידנטַײר ןרעוו טצעזעגֿפױרַא ,בָּכְרִה --
 טלעטשעגנעמַאװצ :ןרעװ טריטנָאמ

 טפמיאעג :ןרעװ טּפַײרגעג :ןרעוו

 .ןרעוו

 ףַארט רענעסָאלשעג ,תָבָּכְרֶמ הָרָבֲה --

 ,(טנַאנָאסנָאק ַא טימ ךיז טקידנע)

 -נעמַאװצ :ךיז ןדניברַאֿפ ,בָּכַרְתִה --
 .(שימעכ) ךיז ןסיג

 ;ןַאּפשעג :ןגָאװטַײר :ןגָאװ .ז ,בָכָר

 -לימ רעטשרעבױא :רָאבַאט-המחלמ -
 עסיורג ;לגַײװצ טּפַײרגעגנַײא :; ןייטש
 ּפָארַא טמענ ןעמ רעכלעוו ןוֿפ גַײװצ
 .ךעלגַײװצ-ּפַײרג

 ָאוװ) ןעלטימ-עיצַאקינומָאק ,בָכָר יֵלְּכ --
 דעּפָאסילעװ ,לקיצָאטָאמ ,ָאטױא ,ןג
 .(א"א

 .רעבַײרטנָא :רעקַאיֿפ ;רעטַײר .ז ,בָּכַר

 ,גנוטַײר .נ ,הָּבֶכָר

 .(לטָאז ַײב) רעטלַאה-סוֿפ .ג ,הָּבָכְר

 ,גוצ :ןַאב .נ ,תָבָּכַר

 .ןַאּפשעג :ןגָאװטַײר :ןגָאװ .ז ,בּוכָר

 -ַײר רעקידנרָאֿפ ;רעקידנטַײר .ת ,בּוכָר
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 ףיוא המהב יד) רענעטירַאב :קידנט
 ,(טַײר ןעמ רעכלעוו

 -ַאק ַײב) גנורעדילג-ןעילימַאֿפ ױ ,בֹוּכָר

 .(תונותח עשהבורק ךרוד רעמַיַאר

 :גנורעדילג ;קנעלעג ;ינק .נ ,הָבּוּכְר

 ,(א"א רער ַא ןיא) גיובסיוא

 -ַארטנעצנָאק ;גנורירטנעצנָאק .ז ,זֹוּכָר

 ,םעננעמַאזוצ :עיצ

 ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ,זּוּכְר הֵנֲחַמ --

 .רעשיטסילַארטנעצ .ת ,יִזּוּכְר

 -ַאזילַארטנעצ :םזילַארטנעצ .נ ,תויְןּוּכְר

 .עיצ

 לטנעוו) לװָאט-סגנודניברַאֿפ .נ ,תֶזָּכַר
 -ָאֿפעלעט רַאפ ןטסענ-טקַאטנַאק טימ

 .ןעגנודניברַאפ עשינ

 -נַײא (.גרעביא) :גנוכַאמכייוו .ז ,ְּךֹוּכָר

 .דנַאטשרעדיװ ןוֿפ גנוכערב

 .הרוחס ;גנורעמערק :לדנַאה .נ ,הָלּוכְר

 יגנוגײבנַײא :גנוגייברעביא .ז ,ןּוּכָר

 -ױבעגנַײא :רענעגיובעגרעביא .ת ,ןּוכָר

 .רענעג

 :רעטלּפענקרַאֿפ ;רעטעליּפשרַאֿפ .ת ,סּוכָר
 .רענעדנוברַאֿפ

 :גנולּפענקרַאֿפ :גנוליּפשרַאֿפ .ז ,סֹוּכִר

 ,גנודניברַאפ

 :הלחנ :;לַאטיּפַאק :םוטנגייא .ז ,ׁשּוכְר

 .געמרַאֿפ

 -געמרַאֿפ ;רעמיטנגייא ,ׁשּוכְר לַעַּב --

 .טסילַאטיּפַאק :רעכעל

 .טסילַאטיּפַאק .ז ,ןְׁשּוכְר

 .םזילַאטיּפַאק .נ ,תֹונָׁשּוכְר

 .רעשיטסילַאטיּפַאק .ת ,יִנָׁשּוכְר



 סֹכָר - תֹוּכַר 29

 -ילעד :טייקלדייא ;טייקכיײװ .נ ,תּוּכַר

 .טײקטרַאצ :טײקטַאק

 .ןריזילַארטנעצ :;ןרירטנעצנָאק .י"פ ,וָּכַר

 -ַארטנעצ : ןרעװ טרירטנעצנָאק ,זֹוֹּכְר --
 .ןרעװ טריזיל

 -נעמַאזוצ : ךיז ןרירטנעצנָאק ,וָּכַרָתַה --

 .ךיז ןעמענ

 .רעטלַאװרַאֿפ :רערירטנעצנָאק .ז ,וַכַר

 .(עימעכ) טנענָאּפמָאק .ז ,ביִכְר

 .קידנטַײר גנורָאֿפ : גנוטַײר .נ ,הָביֵכְר

 יי .רעכעלכייוו .ת ְּךיִכָר

 עלעגַײלכײװ ,(תֹוכיִּכַר 'ר) .נ ,הָכיֵּכַר
 -לעב רעקידרענייבנָא רעקיטרַאמַײלש)

 ,(יח

 .טייקכעלכייוו .נ ,תֹוכיֵּכַר

 .טייקכעלכייוו .נ ,תּוכיֵכְר

 ,תוליכר :גנודערַאב :עקטָאילּפ .ז ,ליֵכָר

 ;רעדערַאב ,ליִכָר ְּךֵלֹוה ,ליֵכְר-ׁשיִא --
 .רעגָארטוצ ;טנַאגירטניא ;רעלבנַאב

 :ןעלבנַאב :ןדערַאב ,ליִכָר ְּךלֶה --
 :(ןצעּמע ףיוא סטכעלש) ןטכַארטסױא
 .ןגָארטוצ

 -ַאב :טנַאגירטניא ;רעדערַאב .ז ,יֹאַליִכְר
 .רעלבנ

 -בַנַאב ;תוליכר ;גנודערַאב .נ ,תּוליִכְר
 .גנול

 ;גנולּפענקרַאֿפ :גנוליּפשרַאֿפ .נ ,הָסיֵכְר
 .גנודניברַאֿפ

 ,גנולדנַאהנַײא :גנוברעוורעד .נ ,הֶׂשיֵכְר

 .(.דעמ) סיטיכַאר .נ ,תיֵּכַר

 ךייוו :ןרעװ ךייוו .ע"פ {(ְךַרֵי ;ְּךַר) ְּךֹכָר
 .ןרעו קיסעמ ;ןַײז

 -ּפָא ;ןכַאמ קיסעמ :ןכַאמ ךייוו ,ְּךָּכַר --
 .דנַאטשרעדיוװ ןכַאווש

 טכַאװשעגּפָא :ןרעוװו רעכייוו ,ָּךוּכַר א

 .דנַאטשרעדיװ ןיא ןרעוו

 .ןכַאמ רעכייוו ; ןכַאמ ךייוו ,ְּךֵרָה -- |

 .ןרעוו ךייוו ,ְּךָּכְרַה --

 :ןרעװ רעכייוו :ןרעװ ךייוו ,ְּךָּכַרְתֶה --
 .ןרעוו רעקיסעמ

 -נע) טייקינייבכייוו ,סיטיכַאר .נ ,תָכָּכַר

 .(קנערק עשילג

 -מורַא :ןעלדעּפ .ע"פ ,(לֹּכרְי ,לַכר) לֹכָר
 ,ןֿפױקרַאֿפ וצ הרוחס ןגָארט

 -ַאב :ןעלבַנַאב :ןדערַאב .ע"פ ולֵּכְרַה
 .םינּפ סָאד ןצרַאװשרַאֿפ : ןצומש

 -ומשַאב :גנולבַנַאב ;גנודערַאּב .ז ,לָכָר
 .תוליכר ;גנוצ

 .הרוחס : גנורעמערק ;לדנַאה .נ ,הָּלכְר

 ,וליכר כַײרפ ןדערַב ע"פ לב
 .ןעלבנַאב

 ,רעבַײרט-תוליכר :רעדערַאב .ז ָקְכַר

 -ערַאב :ײרעבַײרט-תוליכר .נ,תֹונָתְלְכַר
 ,טייקשירעד

 ,ןגײבּפָארַא ; ןגײבנַײא .י"פ ,ןֵּכַר

 .ןגײבּפָארַא ;ןגײבנַײא ,ןֵּכְרַה --

 :ּפָאק םעד ןגײבּפָארַא ,ׁשֹאֹר ןֵּכְרַה --
 .ךיז ןבעגרעטנוא

 .ןרעהרעטנוא ,ןְזא ןֵּכְרַה --

 -עגּפָארַא : ןרעװ ןגױבעגנַײא ,ןֵּכְרִה --
 .ןרעוו ןגיוב

 .י"פ ,(םֹּכְִי ,סֵכָר) סֹכָר
 .ןדניברַאֿפ : ןעלּפענקרַאֿפ

 -רַאֿפ :ןרעװ טעליּפשרַאֿפ ,סֵכָרָה -
 .ןרעװ ןדניברַאֿפ : ןרעװ טלּפענק

 :ןעליּפשרַאֿפ



 הָּמַר - סכָר

 -רַאֿפ ! ןעליּפשוצ ;ןעליּפשרַאֿפ ,סֵּכַר --

 .ןטערט ; ןדניברַאֿפ : ןעלּפענק

 -ענקרַאֿפ ;ןרעװ טעליּפשרַאֿפ ,םֹוּכָר --
 .ןרעװ ןדנוברַאֿפ : ןרעו טלּפ

 .ןטערט ןכַאמ ,םָּכְרַה --

 ;טײקשלַאֿפ ;טײק-גרַאב .ז ,סָכָר ,סָכֹר
 .ײרערַאנּפָא

 -עלק-ןטעקנַאמ :עקניּפס ;ּפָאנק .ז סֵָכָר

 .רעמ

 :סולשרַאֿפּפיצ :שטַארשטיר .ז ,ןֶסֶכֹר
 ,סולשרַאֿפסַײר

 .(םולב) עדעזער .נ ,הָּפְכָר

 -כייוו :רעקיגײט :רעכעלכייוו .ת ,יָכּורָכַר
 .רעקיבַײל

 :טייקיגײט :טייקכעלכייוו יב ,תיִכּורְכַר

 .טײקיבַײלכיײװ

 -בוס ;רעלעדיײא :רעקניכייוו .ת',ְךֵרָכֵר
 .רעלעט

 .ןרעכײװרַאֿפ ;ןכַאמ רעכייוו .י"פ ,ְךֶרֶכֵר

 -רַאֿפ : רעכייוו ןרעוו טכַאמעג ,ְּךֹורָכָר

 .ןרעװ טרעכייוו

 :ןברעװרעד .ייפ ,(ׁשֹּכְרִי ,ׁשֵכָר ׁשֹכָר
 ןעמוקַאב :ןעלדנַאהנַײא :ןרעבָארעד
 ,ץיזַאב ןיא

 טרעבָארעד : ןרעוו ןברָאװרעד ,ׁשֵכָרֵה --

 .ןרעו טלדנַאהעגנַײא ;ןרעוו

 .ץיזַאב ןיא ןבעגרעביא ,ׁשַּכְרַה --

 -ַאב ןיא ןרעו ןבעגעגרעביא ,ׁשֵּכְרֶה =
 .ץיז

 :דרעֿפ-ןַאּפשעג :דרעֿפ-טַײר .ז ,ׁשֵכָר

 -עג טימ גנוטלַאװרַאֿפ ןוא לדנַאהנַײא
 ,יײמחַא ןיא גנוטַאטשסיוא-רעוו

 ,דרעֿפ עװָאגוצ .ז ,ןֶׁשָכַר
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 -עביוהרעד :רעקנַאלש :רעכיוה .ת ,םֶר

 -ַאריּפ .ז .רעטסכעה :רערעכעה :רענ

 .ןינב רעקיטרַא-עדימ

 .גנַאר ןכיוה רָאג ןוֿפ ,הָלֲעַּמַה -םָר --

 ;רענעסיררַאֿפ ,םִיַניֵע-םֶר ,בֶבָל"מְר -|
 .ךינַאמסיורג

 ,רעכיוה רָאג ,הָמֹוק"םָר -

 -עגֿפױא ןַא טימ :קיטכעמ ,הָמָר דָיְּב --
 ןוא ץלָאטש טימ :ּפָאק םענעביוה
 .ערריווטסבלעז

 עטסוּפ :טײקנסיררַאֿפ ,תֹומָר םִיַניֵע --
 .הוַאג

 .םיטש עכיוה ,םֶר לֹוק -

 טימ ,שיגרענע ןעלדנַאה ,םיִמָרְּב גֹהָנ --
 .טנַאה רעקרַאטש ַא

 ,םערָאװ רעטֿפַאהלקע ,תּולָז -םָר .ז ,םָר

 ;יײרעלדניוש :ײרערַאנּפָא .נ ,תֹואָּמַר
 .ערעֿפַא :טייקערטיכ ;טײקשלַאֿפ

 -לַאֿפ :רעלדניווש :רערַאנּפָא .ת ,יאַּמַר
 .טסירעֿפַא :קַארטיכ :רעש

 -יײלש :ןֿפרַאװ .ייפ ,(הָמְרִי ,הָמָר) הֹמָר
 .הריּתס ןזַײװֿפױא ;ןסיש ;ןרעד

 -ןגױב :רעסיש-ןלַײֿפ ,תֶׁשָק הֵמֹור -
 עז  רעֿפרַאװגנַארעמוב ,רעֿפרַאװ

 ,"הָּיִמְר תֶשֵק;

 -דניװשַאב ;ןרירעֿפַא : ןרַאנּפָא ,הֵּמַר --
 .ןעל

 טרירעֿפַא :ןרעװ טרַאנעגּפָא ,הֹּמָר --
 .ןרעו טלדניװשַאב : ןרעוו

 -כיוה :טײקיגרַאב ;טיײקכױה .נ ,הָמָר

 :עֿפוטש :ָאװינ :ענובירט :;ךַאלֿפטײק
 .לּפַאטש

 .ָאווינ-סנבעל ,םיִּיַחַה-תַמָר --

 .(םערעוו עלַא) גנומרעוו .נ והָּמִר
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 ַא ףיוא) טייקידמערעוו ,הָעֵלְותְו הָּמָר --
 .(שטנעמ

 .רעטַײדעגנָא .ת ,זּומָר

 ;עיװלַא ;גנוטַײדנָא ;טַײדנָא .ז ,זּוּמִר
 .זמר

 .(ןיז ןקיטסַײג ןיא) גנובייהרעד .ז ,םּוּמְר

 ,טכורֿפ ןוא םיוב) םיורגלימ .ז ,ןֹוּמִר
 לדניורק-גנוריצ ;(םוטַאנַארג אקינוּפ
 -ַײלש וצ) טַאנַארג ;הרוּת-רֿפס ףיוא
 ,(ףמַאק ןיא ןרעד

 ,טַאנַארג-טנַאה ,דִי"ןֹוּמִר --

 ןוֿפ ןסישוצסױרַא טַאנַארג ,הָבור-ןּוּמִר --
 .רערעדַײלש-ןטַאנַארג

 -ץװעטַארטעצ ;רענעטערטעצ .ת ,םּומָר
 ,רעטעשטשרָאמעצ :רעט

 .רענעקַאבעג שַא ןסייה ןיא .ת ,ץיּומָר

 .הוַאג :טײקנסיררַאֿפ .נ ,תּומָר

 ןביוהעג ;טײקנסיררַאֿפ ,ַחּור-תּומָר --
 ,ליֿפעגטסבלעז

 ןביג :ןטַײדנָא .ע"פ ,(זֹמְרָי ,זֵמָר) זֹמָר
 ןכַאמ ;גנוטַײדנָא ןכַאמ ;ןרעהעגוצנָא
 .ןעקניוו :עיזוליא ןַא

 ןעקניװעגנָא :ןרעװ טַײדעגנָא ,זֵמְָרֵה --

 .קנווװ ןֿפױא ןרעװ ןענַאטשרַאֿפ ;ןרעוו

 ;גנוטַײדנָא ןַא ןכַאמ ;ןטַײדנָא ,זֵּמַר --
 .ןעקניוונָא :עיזלַא ןַא ןכַאמ

 .ןרעװ טַײדעגנָא ,זֹומִר -

 ,ןטַײדנָא :ןרעהעגוצנָא ןביג ,זֵמָרַה --

 .ןרעוװ טַײדעגנָא ,זֵּמַרְתַה --

 -ולַא ;קנּוװ :גנוטַײדנָא :טַײדנָא .ז ,זֵמָר
 .שינערעהוצנָא ;גנורעהעגוצנָא ;עיז

 ,טַײדנָא רעטכַײל ,קַּד זָמְר --

 ,טַײדנָא רערָאלק ,ףּוקָׁש זָמָר --
 -ַאג רַאֿפ) רָאטַאזילַאנגיס-טכיל .ז ,רֹוזָמַר

 .(עיצַאקינומָאק-ןס

 .טַײדנָא רעטַאקילעד .ז ,וּוזְמַר

 .עצנַאל :זיּפש :עקיּפ .ז ,חַמֹר

 ןיא ןגָארטעגרעביא תויתוא ,ח"ַמַר --

 .248 -- ןרעֿפיצ

 טנַאג ןַײז טימ ,ויָרְביֵא חַּמַר לֶכְּב -
 .ןבעל ןוא בַײל

 (יִלְלְּכ הָּטִמ שאֹר ןוֿפ ת"ר) ,ליָּכְטַּמַר
 ,בַאטש-לַארענעג ןוֿפ ףעש

 :ערעֿפַא :לדניווש ;גנורַאנּפָא .נ ,הָּיְמְר

 -ַײלש :ףֹרּוו ;גנושלעֿפ ;שזַאטנַאש
 .עשירענגיל : עשירערַאנּפָא .ת .גנורעד
 :שירעריֿפרַאֿפ :שירערַאנּפָא .פ"הת
 .שירעלדניווש

 .דייר עשירענגיל ,הָּיָמְר ןֹוׁשְל -

 -יוב רעטעטכירעג-שלַאֿפ ,הָּיִמְר-ּתְׁשִק --
 סָאװ ןגיוב-רעדַײלש) גנַארעמוב ;ןג

 טרעדַײלש סָאװ םעד וצ קירוצ טרעק
 -סיוא ענעריובעגנַײא-טלַא יד ַײב ,םיא
 .(רעילַארט

 :ײרערַאנּפָא .נ ,תֹויַּמַר

 ,תֹואָּמַר עז .טײקשלַאֿפ

 .קנּוװ ;זמר :טַײדנָא .ז ,אָזיִמְר

 ןגולק ַא רַאֿפ ,אָזיִמְרַּב אָמיִּכַחְל יַּד -
 .קנּױו ַא גונעג זיא

 :גנורעהעגוצנָא :גנוטַײדנָא .נ ,הָזיִמְר

 .קנווװ ;עיזולַא :שינערעהוצנָא

 ;יירעלדניװש

 -עצ :גנוטערטעצ ;גנוטערט :נ ,הָסיֵמְר

 .גנושטשרָאמ

 .(םערעוו) גנונעמדיוו ;גנוכירק .נ ,הָׂשיֵמְר

 -רעּפ ןטלַא ןיא) דרעֿפ עוָאגוצ ,ז ,ְךֵּמַר
 .גנוטַאג-דרעֿפ :(עיס



 סּוסָר - םֹמָר

 ןבײהֿפױא .ע"פ ,(םֹרָי ,םַר ,םַמָר) םֹמָר
 !ןרעװ ןכָארקרַאֿפ ; ךיז ןבייהרעד :ךיז

 ןבייהפיוא .י"פ .ןרעװו קידמערעוו

 ,(טישנָא ךרוד) ןדָאב

 .ךיז ןבייהפיוא :ךיז ןבייהרעד ,םֹורָה --

 יםֹור ילז

 -סױרַא : ןבייהפיוא :ןּבייהרעד ,םַמֹור --

 :ןעיצרעד ;ןקרַאטש :ןעמיר :ןבייה

 ,םּור עז .ןעמָאקלוֿפרַאֿפ

 .ןבייהרעטנוא :;ןבייהפיוא ,םָּמַר --

 -רעטנוא :ךיז ןבײהֿפױא ,םַמֹורְתִה --

 ,םּור עז .ךיז ןבייהרעד :ךיז ןבייה

 .רעֿפרַאװ-ןטַאנַארג .ז ,ןָּמַר

 -עצ :ןטערט .י"פ ,(סֹמְרִי ,סֵמָר) סמָר
 -ץעצ :ןעװעטַארט ;ןטערטסיױא :ןטערט
 .ןעשטשרָאמ

 ןטערטעצ ;ןרעװ ןטערטעג ,סֵמָרַה --
 .ןרעוו טעװעטַארטעצ ;ןרעװ

 .ןטערט ;ןעוװעטַארט ,סָּמֵר --

 ןקַאב ,ןטָארב .י'פ ,(ץֹונְרָי ,ץֵמָר) ץֹמָר
 .שַא ןסייה ןיא

 .שַא רעסייה .ז ,ץֶמָר

 ,רעקיברַאֿפשַא ;רעקישַא .ת ,ץֹמָר

 ,רעכליה : ןָאֿפַאגעמ יז ,לֹוקְמַר

 ךיז :ןכירק .ע"פ ,(ׁשֹמְרִי ,ׁשֵמָר) ׂשֹמָר
 .(ןטקעוניא ,םערעוו) ןענעמדיוו

 שינעמדיװ :טקעזניא :םערָאװ .ז ,ׁשָמָר
 .(ןטקעזניא ,םערעוו ןוֿפ)

 -ניא רַאֿפ .צַאב ,םיִׂשָמְרּו םיִצָקְׁש --
 ,(דומלַּת ןיא) טלעוו-ןטקעז

 ,טייקלקנוט ;טנװָא .ז ,ׁשָמָר

 .טנווָא .ז ,אָׁשָמַר

 .(דילטנווָא) עדַאנערעס .נ ,תיִׁשָמַר
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 -ײרֿפ ;גנַאזעג ךעלײרֿפ :גנַאזעג .ז ,ןֹר
 .דיל ךעל

 -מוט :ןעגנילק .ע"פ ,(הָנְרִי ,הָנָר) הנָר
 .ןעל

 ;גנַאזעג קידיײרּפ ;גנולַאש-דיירֿפ .נ ,הָּנִר

 .גנַאזעג-הליֿפּת ;יײירשעג-דיײרֿפ

 .גנַאזעג ןיא ןכערבסיוא ,הֵּנִר ַחֹצָּפ --

 ;גנַאזעג-הליֿפּת ;גנוגניז ;גנַאזעג .ז ,ןֹוּנִר

 .גנוקשוש ךיז ;גנודערַאב

 ;ןלַאש ךעליירפ .ע"פ ,(ןֹרָי ,ןֵר ,ןֵנָר) ןנֶר !
 -נוא :ןעַײרשסיױא קידיירפ :ןעגניז

 :ןוגינ ַא טימ הליֿפּת ַא ןעמורברעט
 .ןענייווסיוא

 -עג ןיא ןביול :דיײרֿפ ןוֿפ ןלַאש ,ןֵּנַר --
 .ןדערַאב :ןעַײרשסױא ;גנַאז

 .גנַאזעג-דיירפ ןרעוװ טרעהעג ומה =

 -ײרֿפ ןעגניז :ןכַאמ ןעלײרֿפ ,ןֵנְרַה --

 .גנַאזעג ןיא ןביול :ךעל

 -עצ קידיירּפ :ךיז ןעגניזעצ ,ןֵנֹורְתַה --
 .ןעגנילקּפָא : ךיז ןלַאש

 -ביול ;קיריגענַאּפ : דיל ;גנַאזעג .ז ,ןֵנָר
 ,גנַאזעג

לגױֿפגניז ,םיִנָנֶר-ףֵנְּכ יד
 ,(שירעטכיד) 

 ;גנַאזעג"דיירֿפ ;דיל ;גנַאזעג .נ,הָנָנְר
 :גנולבַנַאב ;גנודערַאב :גנַאזעג-ביול

 .תוליכר

 -ץרוק :גנומיױצ :גנולמַײצ .ז ,ןֹוּסִר
 .גנוטלַאהּפָא ; גנוטלַאה

 :גנוביוטשעצ :;גנוריזירעװלוּפ .ז ,סּוסָר
 -קערבעצ ;גנובױטשַאב ;גנוצירּפשַאב
 .גנורעטילּפשעצ : גנולשירקעצ :גנול

 רעטבױטשַאב ;רעטצירּפשַאב .ת ,םּוסָר

 .ךעלעּפָארט טימ
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 ;גנושטשרָאמעצ ;גנולקערבעצ .ז ,קֹוּפִר
 ,גנוקַאהעצ ;גנוכערבעצ

 -עשטשרָאמעצ :רעטלקערבעצ .ת ,קּוסָר

 .רעטקַאהעצ :רענעכָארבעצ ;רעט

 :לקערב :ןךורבּפָא ;רעטילּפש .ז ,סיִסָר
 .ןרעק- ןּפיורג

 .םיוצ ;טלַאהּפָא :רעטנַאק ;למַײצ .ז ,ןֶסָר

 :ןעמיױצ :למַײצ ַא ןגײלרַאֿפ .ייע ,ןֵּסַר
 ,גנושרעהַאב וצ ןעגניווצ ;ץרוק ןטלַאה

 ןרעוו ןוטעגנָא :ןרעװ טמיוצעג ,ןֹוּטִר --
 .ןרעװ ןטלַאהעגּפָא : רעטנַאק ַא ןיא

 ןטלַאה ;למַײצ ַא ןגײלרַאֿפ ,ןֵסְרַה --
 .ץרוק

 ;ךיז ןעמיוצ :ךיז ןשרעהַאב ,ןֵּפַרְתַה --
 .ךיז ןטלַאהנַײא

 -לוַּפ : ןצירּפשַאב .י"פ ,(םֹרָי ,סֵסָר) סֹסָר
 .טײקיסילּפ ןביוטשעצ :;ןריזירעוו

 -עצ ;ןריזירעװלוּפ ;ןצירּפשַאב ,סָּסִר --

 -עצ :ןכערבעצ :טיײקיסילֿפ ןביוטש
 .ביוטש ףיא ,ךעלקערב ףיוא ןסיוטש

 ןבירעצ :ןרעװ טביטשעצ ,םֹוּפְר --

 .ןרעוו טצירּפשַאב :ןרעוו

 ןרעו ןכָארבעצ ,סֵּסַרְתֶה ,סֵסֹורְתִה --

 ,ךיז ןעלציּפעצ :ךעלקערב ףיוא

 ,רעצירּפשַאב .ז ,סָּסַר

 .טיורש .ז ,םָסֶָר

 .הּפוח ; יצרעביא .ז ,קָּפְסָר

 ןוֿפ ןקעטש ַא בילוצ ,קָּפְסרֶּד אָקָׁשֲא --
 -רָאג ַא בילוצ :טסייה'ס ,הּפוח רעד
 ַא ןעמוקעגסױרַא זיא טשינ טימ טשינ
 .ןברוח

 -עצ :ןכערבעצ :ןעלקערבעצ .ייפ ,קֵּסָר

 עֶר - קוּפר

 -עצ ;ןבַײרעצ ;ןעשטשרָאמעצ ;ןקָארב
 .ןעלציּפ

 -עו ןבירעצ ;ןרעוװ טלקערבעצ יקֹוּסָר --

 ; ןרעו ןכָארבעצ ;ןרעװ טלציּפעצ ;ןר

 ,ןרעװ טקָארבעצ

 ןכָארבעצ ;ןרעװ טקַאהעצ ,קֵּסֵרְתַה --
 -שרָאמעצ :ןרעװ טקָארבעצ :ןרעוו
 ןבירעצ ;ןרעװ ןסירעצ ;ןרעװ טעשט
 .ןרעוו טלציּפעצ : ןרעוו

 -ירעצ :ץכעבַײר :טײקטלציּפעצ .ז ,קֵסָר
 .סנירג רעדָא ןטכורפ ענעב

 -טסַײר סָאװ לענּפַארש ,קֶסֶריִזַנְּפ --
 .ןרעטילּפש ףיוא ףיוא

 :רענעברָאדרַאֿפ ;רעטכעלש .ת ,עֶר ,עַר

 .רעקיליווזייב :רעכעלדעש :רעטוגטשינ
 .ךעלדעש :;ןברָאדרַאֿפ :טכעלש .פ"הת
 -יליווזייב ;טייקיטכעלש : סטכעלש .ז
 .קילגמוא :הלווע ; שינרעטיב : טייק

 ,רעקיליווזייב ,בָלדעַר --

 ,רעקידנעוט-סטכעלש ,םיִלְלֲעַמ-עַר =

 .רעניגרַאֿפ טשינ ,ןיֵע"עַר --

 עטכעלש ןוט וצ גנוגערנָא ,ערהירבי ה

 .םיִׂשֹעַמ

 -סטכעלש ;גנומיטש עטכעלש ,עַר בֵל --
 .גנואוט

 ;גנודערַאב ,עֶרָה-ןֹוׁשְל ,הֶעָר ןּוׁשָל --
 .תוליכר ;גנולבנַאב

 ,עטקירדעג ,עַר ַחּור בֵּצַמ --

 .גנומיטש

 ץטכעלש

 יגיאֿפ טשינ ועָרָהיִע ,הָעָר ןיע -
 .גיוא-טוג ;גיוא-זייב ;טייקשירענ

 .רערעטש

 :רעקידעש ;שינעקישנָא



 764 דּודֲעַר - ַתּור

 ןליֿפרעד :ןרעװ קירעגנוה ,בַעֵרְתֵה -- | ;לװַײט :ןָאמעד :ןיזנַאװ ,הָעָר ַחּור --

 ,רעגנוה .סַאה ןוא טײקנסיברַאֿפ

 -רעגנוהעגסיוא ;רעקירעגנוה .ת ,בֵעָר .עיצַאטוּפער עטכעלש ,עַר םֵׁש --
 .רעט

 .העידי עטכעלש ,הָעָר הָעּומְׁש --

 דניו !רעטיב ןוא טכעלש ,רכנ ערי

 !יײװ ןוא

 ןטצעל ןֿפױא טנעצקַא ,ןטניא ,עֵרְלִמ (עַר)
 ,(בליז) ףַארט

 :בורק :רבח :;דנַײרֿפ .ז ,עָר

 ;שטיוק :יירשעג ;למוט

 .הבשחמ ;ןיימ ;יידיא

 ,"םִע ׁשיִא ,-תֶא ׁשיִא ,-לֶא ׁשיִא -

 רענייא ,-םוצ רענייא ,ּוהֲעָר לַע ׁשיִא

 ףיױא רענייא ,-טימ רענייא ,-םעד
 ,ןטייווצ םעד

 ןבָאה ביל טסלָאז ,ְךֹומָּכ ּךֵעָרְל ָּתְבַהָאְו --
 .ןילַא ךיז יו דנַײרֿפ ןַײד

 :רעטנעָאנ
 ;קנַאדעג

 .שטנעמ רעכעלטֿפַאשלעזעג,םיִעֵר ׁשיִא --

 ;ןכַײלג ןַײז טשינ טָאה ,ֹול ַעָר ןיֵא --
 ,םַאזנטלעז זיא רע

 -רָאדרַאֿפ :טייקיטכעלש ;סטכעלש .ז ,ַעֹר

 .טײקרַאבקנַאדמוא : תועשר :טייקנב

 ;טײקנסיברַאֿפ ;טיײיקיליװזיב ,בֵל ַעֹר --
 .טײקיזָאלצרַאה

 ,גנואוט-סטכעלש ,םיִלָלֲעַמ ַעֹר -

 .קילגמוא ןַײז וצ ,ולְזַמ ַעֹרְל =

 ןַײז :ןרעגנוה .ע"פ ,(בַעְרִי ,בֵעָר) בֹעָר
 ןדַײל :קירעגנוה ןַײז :טרעגנוהעגסיוא
 .טקנעבעגסיוא ןַײז :רעגנוה

 .ןרעגנוהסיוא ,ַבֵעָר --

 בַעְרַה -

 .ןרעװ טרעגנוהעגסיוא ,בֵעְרָה --

 ,ןרעגנוהסיוא

 .רעטרעגנוהעגסיוא :רעגנוה .ז ,בָעָר

 .ןדַײל-רעגנוה ,בָעָר תֹופֲע לֵז
 -רעגנוה עקידנקידײלַאב ,בָעָר-תַּפְרח --

 ןדַײל

 ,בָעָר הָזְמ -
 ,רעטרעגנוה

 -רַאֿפ :רעטרעגנוהעגסיוא

 .קַײרטס-רעגנוה ,בָעָר-תַתיִבְׁש --

 .רעגנוה רעקרַאטש .ז ,ןֹובָעְר

 .טײקשירעסערֿפ .נ ,תֹונָבֲעַר

 .רעקיריג-סערֿפ :רעסערֿפ .ז ,ןָתְבעַר

 .טייקשירעסערֿפ .נ ,תּונָּתְבַעַר

 -יריג-סערֿפ :רעשירעסערֿפ .ת ,יִנֵּתְבֲעַר

 .רעק

 -יױש ;ןרעטיצ .ע"פ ,(רַעְרִי ,דַעָר) דֹעֶר
 ,ןבָאה ארומ : ךיז ןעלסיירט :ןרעד

 -ֿפיױא : ןעלסיירט ךיז ןּבײהנָא ,דַעָרַה --
 .ןרעװ טרעטיצעג

 :ןרעטיצ :ןרעטיצֿפױא ןכַאמ ,דֵעְרַה --
 .ןעלסיירט :ןרעדיוש

 -עגֿפױא :ןרעװ טלסיירטעצ ,דֵעְרָה --
 .ןרעוו טלסיירט

 .ןרעדױשֿפױא : ןרעטיצֿפױא ,דַעָרְתִה --
 ;גנורעטיצ :רעטיצ .ז ,דֲעַר

 .קערש ;גנולסיירט
 : רעדיוש

 ןוֿפ ענורטס ַא ןרעטיצ ןכַאמ ,י"פ ודָּדְעַר

 .ןרילָאמיײרט :טנעמורטסניא-קיזומ ַא

 םַַײּב רעטיצ-ענורטס ;ָאלָאמיײרט .ז ,דּודֲעַר
 .ןליּפש
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 :שינרעטיצ :גנורעטיצ :רעטיצ .נ ,הָדָעְר ׂו

 :ץיצַארביװ ; גנולסײרטפױא ; גנולסיירט

 ,רעדיוש

 -יֿפ :ןעשַאּפ .י"ועפ ,(הָעְרִי ,הָעָר) הֹעָר
 -נָא :ךיז ןרעטיֿפ :ךיז ןעשַאּפ ; ןרעט
 ןיא ךיז ןדניברַאֿפ :ןשרעה ;ןריֿפ

 ,טֿפַאשדנַײרֿפ

 :רעלקעמ-תונז :רענעטוס ,תונוז הָעֹזר --
 ,רענעסַאלגסיוא

 ךיז ןבעגרַאֿפ ;ךיז ןדנַײרּפַאב ,הֵעֵר --
 .(ןצעמע טימ)

 יַאּפ :גנורעטיֿפ וצ ןריֿפסױרַא ,הֵעְרַה --
 .ןטייל :ןריֿפנָא :ןרעטיֿפ ;ןעש

 ,ךיז ןדנַײרּפַאב ,הֵעַרְתָה -

 :הלװע :קילגמוא ;סטכעלש נ הָעָר
 .טייקיטכערעגמוא

 .עגעלָאק ;רֿבח ;דנַײרֿפ .ז ,הָעָר

 .ןיגעלָאק :עטרבח ;ןידנַײרֿפ .נ ,הָעָר

 -נרירביוו ; רעקידנעלסיירט ךיז .ת ,דּועְר
 .רעקיד

 -ַאב ןָאלעװ טימ ,לַאּוװ טימ .ת ,לּועְר
 .רעטקעד

 : רעטלסיירטעצ :רענעכָארבעצ .ת ,עּועְר

 -עבַאלש ;רעכַאװש :רעקידנלַאֿפנַײא
 .רעקיר

 .גנורעטשעצ .ז'ַעֹועְר

 :רעטקעדעג סעקװעכַאד טימ .ת,ףֹועָר

 .רעטנעלעגנָא ןרעדנַא ןֿפױא סנייא

 .סעקוועכַאד טימ גנוקעד .ז ,ףּועְר

 -ָאק :טייקשירבח :טֿפַאשדנַײרֿפ .נ ,תּועָר

 ,טײקלַאיגעל

 :גנוליצ :עטרֿבח ;ןידנַײרֿפ .נ ,תֹועְר
 .ףױלכָאנ

 תּועיִעְר = הֶדָעְר

 .גנוגָאי ךיז טניוו ןכָאנ ,ַחּור-תּועְר --

 .טייקיטכעלש : סטכעלש .נ ,תּועָר

 טַײז עוויטַאגענ :סטכעלש נאָתֹועָר
 .טַײז עטכעלש

 .סטכעלש םעד וצ ,אָתּועֵרְל =+

 ןטַײז עוויטַאגענ ייווצ ,אָתּועְרָל יִּתְרַּת --
 .ךַאז רעד ןוֿפ

 רעטעשַאּפעג סקָא :דלעֿפ-עשַאּפ .ז ,יֵעְר

 .טסימ ;דלעֿפ ןפיוא

 -ָאלק :ענירטַאל :טערטּפָא ,יִעְר-תיֵּב --

 .םוטקער :טעז

 .ילּכ-טכַאנ ,יִעְר-לָׁש -ףֶרֶנ -

 .ךעטסַאּפ .ז ,יִעֹר

 .ךעטסַאּפ .ז ,אָיַעָר

 רענעבעגעגרעביא ,אָנָמיֵהְמ אָיֲעְר --

 ןיא ונבר השמ רַאֿפ .צַאב -- ךעטסַאּפ
 -הלבק ַא ןוֿפ ןעמָאנ ;םירֿפס-הלבק

 ."רהז , ןיא רֿפס

 :לּפַאצ ;גנורעטיצ :שינרעטיצ .נ ,הָדיִעְר
 גנולסיירט

 .שינרעטיצ-דרע ,הָמָדֲאתַדיֵעְר --

 ,בַײװ :עטבילעג :ןידנַײרֿפ .נ ,הָיְעַר

 ,גנושַאּפ ;גנורעטיפ .נ ,הָיִעְר

 -נַײא :קנַאדעג ,(תֹונֹזיִעַר 'ר) 'ז ,ןֹיִעַר
 ,גנולעטשרָאֿפ ; יידיא :לַאֿפ

 -עג רעטסוּפ ;דרוסבַא ,ַחּוריְןֹויִעַר --

 .קנַאד

 יגָאלָאעדיא :רעכעלקנַאדעג .ת ,יָנְויִעַר
 .רעשִיעדיא ;רעש

 יַאנָאטעד :סַײרֿפױא :ּפַאלק .נ ,הָמיֵעְר

 .עיצ

 -יטרעוורעדנימ ;טייקניימעג .נ ,תֹועיִעָר
 ,טייק ְּ



 שי הָפיִעְר

 ,גנוּפָארט ;גנוֿפירט ;גנוניר .נ ,הָפיֵעְר

 ,גנושעַר  גנומרַאל .נ ,הֶׁשיִעְר

 .למוט ;םערַאל .נ ,תּוׁשיִעָר

 -רַאֿפ ,ןלעטשרַאֿפ .י"פ ,(לַעְרִי ,לַעָר) לער
 .ןָאלעװ רעדָא לַאּוװ ַא טימ ןקעד

 ,ןעמסרַאֿפ ; ןטֿפיגרַאֿפ ,לַעְרַה --

 טמסרַאֿפ :ןרעװ טעטֿפיגרַאֿפ ,לֵעְרָה --
 .ןרעוו

 ,םַס :טֿפיג .ז ,לַעַר

 .ןָאלעװ :לַאּוװ .נ ,הָלָעָר

 .ןיסקָאט :טײקיטֿפיג .ז ,ןָלֲעַר

 -גנוטֿפיגרַאֿפ -- סיזָאקיסקָאט .נ ,תֶלָעַר
 ,טייקנַארק

 ןַײז :ןרענוד .ע"פ ,(םַעְרִי ,םַעְר) םֹעָר
 ,ךיז ןרעזייב :טזיױרבעגֿפױא

 -סױרַא :ןענרָאצרעד : ןרענוד ,םֵעְרַה --
 ,םילּכ יד ןוֿפ ןעגנערב

 -עגסיױרַא :טנרעצרעד ןרעוו ,םֵעְרָה =

 ,םילּכ יד ןוֿפ ןרעװ טכַארב

 -ץגֿפױא ןַײז :ךיז ןרעזייב ,םֵעֵרְתַה --
 ,סורדרַאֿפ ןבָאה ;ךיז ןגָאלק :טכַארב

 .רענוד .ז ,םַעַר

 ! ךָארב א ייֵּגַמָמֲה םַעֵר -

 ַא ןוֿפ ןגָאלשרעד יװ ,םֵעַר-םּולֲהַּכ --
 .רענוד

 !רָאי ץרַאװש עדלַא וצ !םעָרְו זיִזֲח --
 ,(.גרע ביא)

 ,(היח ַא ןוֿפ) עווירג .נ ,הָמְעַר

 ,גנושירֿפּפָא .ז ןֹונֲעָר

 -פיוא : ןשירפרעד :ןשירֿפּפָא .י'פ ,ןֵנֲעַר
 .ןרעטַײה
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 -רעד :ןרעװ טשירֿפעגּפָא ,ןֹונֲעָר --
 .ןרעװ טשירפ

 ןשירפרעד :ךיז ןשירֿפּפָא ןֵנעַרְתִה =

 .ךיז

 -ַײה ;רעטשירֿפרעד ;רעשירֿפ .ת ,ןָנֲעַר
 .רערעט

 ;טיײקטשירֿפרעד :טײקשירֿפ .נ ,תּוגַנֲעַר

 .טײקטרעטַײהעגֿפױא

 ,ער) ןַײז טכעלש .ע"פ ,(עֶרָי ,עַר} ַעֹעָר

 :ןעגזַארבעצ :ןכערבעצ .י'פ ,(ַעֹרָי
 טקַאהעצ :ןרעװ ןכָארבעצ :ןקַאהעצ
 .ןרעוו

 .ןרעװ ןלעֿפעג טשינ ,יַניֵעְּב ַעֹעֶר --

 -טימעג ןרעווש ןיא ןַײז ,בֵל ַעֹׂעָר --
 .דנַאטשוצ

 -נָא : ןוט סטכעלש ן(עָרָי עַרָהְ) ַעֵרָה -
 ;ןריֿפּפױא ךיז טכעלש :סטכעלש ןוט
 .ןדָאש ןעגנערב :הלווע ןַא ןוט

 .סטכעלש ןוטנָא ,תֹוׂשֲעַל ַעֵרָה --

 ;ץנעטעּפמָאק ןרענימרַאֿפ ,ֹוחֹּכ ַעֵרָה --
 .טייקיטליג ןרענימרַאֿפ

 .ןרעװ רערעווש :ךיז ןרעגרערַאֿפ ,ַעָרּוה --

 יד ןיא ןרעו טרענימרַאֿפ ,ֹוחּכ ַעֵרּוה --

 -עצ : ןרעו ןכָארבעצ ,(ַעֹורְנ) ַעֹורֲה --
 .ןרעװ טעגזַארב

 -עצ :ןעגזַארבעצ :ןכערבעצ ,עַעֹור --

 .ןרינימרעטנוא :ןעלסיירט

 טעגזַארבעצ :ןרעװ ןכָארבעצ ,ַעֹועֹר --
 .ןרעוו

 טקַאהעצ : ןרעװ ןכָארבעצ ,עַעֹורְתַה --

 -ימרעטנוא :;ןרעװ ןברָאדרַאֿפ : ןרעוו

 -ַאב :ןרעװ טלסיירטעצ :;ןרעװ טרינ

 .עור עז ,ךיז ןדנַײרֿפ
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 -ָארט :ןֿפירט .י'פ ,(ףַעְרִי ,ףעָר) ףעֶר
 .ןעּפ

 .סעקװעכַאד טימ ןקעדַאב ,ףֵעַר --

 -װעכַאד טימ ןרעװ טקעדַאב ,ףֹועְר --

 ןֿפױא סנייא ןרעװ טנעלעגנָא :סעק

 .ןרעדנַא

 .ןסולֿפנַײאַאב ;ןּפָארטַאב ,ףֵעְרַה --

 :;לדניש :עקלכַאד :עקװעכַאד .ז ,ףַעַר
 ;ףירט ;גנוֿפירט :(ןקַאב םוצ) לגיצ-קַאב
 .ךס ַא

 -עצ :ןכערבעצ .י"פ ((ץֵעְרִי ,ץֵעָר) ץֹעָר

 .ןעלקערב

 טלקערבעצ :ןרעװ ןכָארבעצ ,ץֵעְרַה --
 .ןרעוו

 -עצ :ןעלקערבעצ :;ןכערבעצ ,ץֵעַר --
 .ןעגזַארב

 -מיטרעטלַא) טֿפירש רענורמוש .ז ,ץֵעַר

 (טֿפירש עשיערבעה עכעל

 .ןעלסיירטעצ : ןרעטישרעד .ייפ וַעְרֶעַר

 -יירטעצ :ןרעוו טרעטישרעד ,עֹורְעֹר --
 .ןרעוו טלס

 -נעמַאזוצ ;ךיז ןכערגנַײא !ַעְרָעַרְּתִה --
 ,ןלַאֿפנַײא :ךיז ןכערב

 -ַאמ : ןעלּפוט .ע"פ ,(ׁשַעְרִי ,ׁשַעָר) ׁשעֶר
 :ךיז ןעמרוטש :ןעמרוטש ;שער ַא ןכ
 ,ךיז ןקערש :ןרעטיצ

 -ֿפױא :ןרעװ טרעטיצעגֿפױא ,ׁשֵעְרַה --
 .ןרעטיצפיוא :ןרעוװ טלסיירטעג

 -עצ : ןעלסיירטעצ : ןעלסיירט ,ׁשֵעְרַה --
 ;למוט ַא ןכַאמ ;ןרידרַאבמָאב ;ןרעטש
 .שעד ַא ןכַאמ

 .ןטלעװ ןגיילנַײא ,תֹומְלֹוע ׁשֵעָרַה --

 טרעטשעצ :ןרעוו טלסיירטעצ ,ׁשֵעְרִּה -
 .ןרעוו טרידרַאבמָאב :ןרעוו

 רֹפר - ףֹעֶר

 -ײרשעגֿפױא :;ןרעטיצֿפױא ,ׁשֵעַרְתֶה --
 .ןרעוו טלס

 -יצ :שער :רעדליּפעג :למוט .ז ,ׁשַעַר

 .שינרעטיצ-דרע :קערש ; גנורעט

 -ידנרעטיצ-דרע :רעשימסייס .ת ,יִׂשֲעַר

 7 .רעק

 -עטיצ-דרע :טייקשימסייס .נ ,תנַיִׁשֲעַר
 ,גנור

 ,רעלמוט ;רעגערג שַע ז ,ןֵׁשֲעַר

 -יײרש :גנולמוט :טייקידלמוט .נ ,תּונְׁשֲעַר
 .טייקשירע

 :רַעקידמערַאל :רעקידלמוט .ת ,יִנָׁשֲעַר
 .רעשירעיירש

 ,לקנעש :ךַאֿפ .ז ,ףַר

 -סיוא :ןלײה .י"פ ,(אָּפְרִי ,אָּכְו) אֹפָר
 .ע"פ .ןרירוקסיוא :ןרירוק :ןלייה

 /  .הֹּפָר עז .ןרעװ ךַאװש

 -וקסיוא :ןרעװ טלייהעגסיוא ,אֵּפְרַה --
 ןלייהסיוא :ןרעװ ןזענעג :ןרעוװ טריר
 טרעסעבעגסיוא :ןרעו ןֿפלָאהעג ;ךיז
 .ןרעוו

 -סיוא ; ןרירוק :ןלייהסיוא :ןלייה ,אֵּפַר --

 .ןרעסעבסיוא ;ןכַאמ טנוזעג ;ןרירוק

 ;ךיז ןלייהסיוא :ךיז ןלייה ,אֵּפַרְתִה --
 טנוזעג :ךיז ןרירּוקסױא :ךיז ןרירוק
 ַײב) ןדנּוװ ןוֿפ ךיז ןקעלסיוא :;ןרעװ
 ,(תויח

 ,גנוזענעג :האוֿפר :גנולייה .נ ,תּואָּתָר

 .האוֿבּת :עּפש .נ ,הָיִאָּפָר

 ;עטוג-טשינ :עטױט : םידש .ריז ,םיִאָפְר
 .ןזיר ןוֿפ טבש

 -ץבסיוא : ןטעב .י"פ ,(רֵּפְרִי ,דֵתָר) דֹפְר
 -ַאט ;ןטיײרּפשסױא :ןעיצרעביא ;ןט
 .ןריציּפ



 דּוּפִר -- דַּפָר

 -יא ;ןקעדַאב :ןטעבסיוא !ןטעב ,דֵּפַר --
 דאו ! ןריציּפַאט ; ןריטעּפַאט :ןעִיצרעב
 ןקיוקרעד :ןטלַאהרעטנוא :ןעוועט
 .ץרַאה סָאד

 -יּפַאטסױא : ןרעוו טעבעגסיוא ,דֹוַּפְר --
 .ןרעו ןגיוצעגרעביא ;ןרעוו טריצ

 -ַאב :ןרעװ טריציּפַאטסױא ,דָּפַרְתִה --

 .ןרעוו טקעד

 ;ףָאטש-לבעמ :ץכעטעב :רעגעלעג .ז ,דָפָר
 ,גנוטעברעטנוא ; גנוטעבסיוא

 .זױה-טסַאג ,רָפָרַה-תיֵּב יח

 .רעריציּפַאט .ז ,דָּפַר

 .ץכעטעבסיוא ;סעזעג .נ ,הָּדִפְר

 ; ןרעװ ךַאװש .ע"פ ,(הָּפְרִי ,הָפָר) הֹּפָר
 ;ןרעו קירעבַאלש ;ןֿפלָאהַאבמוא ןַײז
 יַּפָארַא !ןלַאֿפ ;תוחוּכ יד ןוֿפ ןלַאֿפ
 ;ןזָאלכָאנ :זיול ןַײז :ןוָאלַּפָא :ןלַאֿפ
 ןַײז טקירדעגסױא ;קיזױל-ןגָאמ ןַײז

 .גּוּלִפְּב -- גּולּפ :לשמל ,ׁשגֶד ַא ןָא

 ךיז טָאה ןוז יד ,בֹרֲעַל םֹוּיַה ּהָפָר -
 .ןצעז ןביוהעגנָא

 -ּפָארַא םיא ןענעז טנעה יד ,ויָדָי ּופָר --
 ,טכַאװשעגּפָא ןרָאװעג זיא רע ;ןלַאֿפעג

 -ורוצ : ןצעמע ןזָאלּפָא ,יָנֹולָּפִמ הֹפָר --
 .ןצעמע ןזָאל

 ;ןזָאלעגּפָא ןרעו :לױֿפ ןרעוו ,ּהָּפְרַה --
 -ץבַאלש ַא ןוֿפ לעטשנָא םעד ןכַאמ
 ישגָד ַא ןָא ןרעו טקירדעגסיוא :ןקיר

 -ַאלש :ןכַאמ זױל :ןכַאװשּפָא ,הֵּפַר --

 ;ןדניבֿפױא :ןזָאלכָאנ :ןכַאמ קירעב
 -סיוא :קיזױל-ןגָאמ ןכַאמ :ןעִילגנָא
 .שגָד ַא ןָא ןקירד

 ךרוד) לָאטש ןכַאמ ךייוו ,הָדָלִּפ הֵּפֵר --
 רוטַארעּפמעט רעכיױה ַא וצ ןציהנָא
 (קידהגרדהב ןליקּפָא ןוא
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 ;ןכַאמ זױל ;ןרעװ טכַאװשעגּפָא ,הֹּפִר --
 .ןרעװ קירעבַאלש

 .ןבעגֿפױא :ןרעהֿפױא :ןזָאלּפָא ,הָּפְרַה -

 !ור-וצ זָאל !ּפָא זָאל !ףֶרָה --

 ךימ זָאל וּפָא ךימ זָאל !יִנָּמִמ ףֶרָּק -
 !ור -וצ

 ן יש ייףחָה ר
 .קילבנגיוא ןייא ןיא ,ןִיַע ףֶרָהָּכ --

 קירעבַאלש :ןרעװ ךַאװש ,הָּפַרְתַה --
 ןרעוװ :ךיז ןלױֿפ :ןרעװ זיול :ןרעװ
 .ןזָאלעגּפָא

 ;רעקירעבַאלש :רעזיול ;רעכַאװש .ת ,הָּפָר
 .(קודקד ןיא) שגֶד ַא ןָא :רעזָאלטכַאמ

 ,רעזָאלטכַאמ ,םִיַדָי"הַפְר ,םיַנֹוא"הַפְר --

 .טײקיזָאלטכַאמ ,תֹופְר םִיַדָי --

 :םיטש עכַאװש ַא טימ ,הָּפָר הָפָׂשִּב --
 .ליומ בלַאה ַא טימ

 ,םערעדעג עזיול ,םיִפָר םִיַעֵמ --

 ,יֹוַפְר עז .עיצַארוק :גנולייה .ז ,אֹוּפִר

 ;טנעמַאקידעמ :ןיצידעמ .נ הָאֹופְר

 ,גנולייהסיוא ;גנולייה ;לטימלייה

 םוצ ןוא טנוזעג םוצ !םיִּיַחְו הָאּופְר --
 !ןבעל

 !טנוזעג םוצ !הָאּוּפְרִל --

 !גנוזענעג עלוֿפ ַא !הָמֵלְׁש הָאּוּפְר --

 .טֿפַאשנסיװ עשיניצידעמ ,הָאּופְרֶה תַרֹוּת

 .רערַאבליײהמוא ,הָאּוּפְר ול ןיִא --

 .רערַאבלײה ,הָאּופְר ֹול ׁשֵי --
 .רעשירעלייה :רעשיניצידעמ .ת ,יִאּופְר

 -רעטנוא :גנוטעבסיוא :גנוטעב .ז ,דופְר

 -לבעמ ;גנוריציּפַאט :גנוקעד ;גנוטעב
 .ףָאטש
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 טיי ראי רער

 .רעטעבעגסיוא .ת ,דּופְר

 ;גנורירוק :עיצַארוק ;גנולייה .ז ,יֹוּפר

 ידעשטנַא ;גנוכַאמזױל :גנוכַאװשּפָא

 .ןדָאש-רעּפרעק רַאֿפ גנוק

 ,גנוקיטומטנַא ,םִיַדָי יּוּפְר --

 גנורעכיײװרַאֿפ-לָאטש ,הָדָלֵּפ יּוּפִר -

 .(ךעלעמַאּפ ןליקּפָא ןוא ןציהנָא ךרוד)

 .רעזָאל-שגֶד :רעזױל ;רעכַאוװש .ת ויּופָר

 -קירוצ :רענענַאטשעגּפָא ,לָכָׂשיּופְר --
 ,(לכׂש ןיא) רענענַאטשעג

 .רעזָאלטכַאמ :רעכַאװש .ת ,ףּופָר

 -קיטױקרַאֿפ ;רעטקיטָאלברַאֿפ .ת ,ׁשּופָר
 ,רעט

 .טײקכַאװש :טייקזיול .נ ,תּופָר

 ןגָארטּפָא :ןברַאדרַאֿפ ;ןסַײרעצ .י"פ ,טָּפַר
 ,(ךיש ,רעדיילק)

 :ןרעװ ןסירעצ ,טֹוּפָר --
 .(ךיש ,רעדיילק) ןרעוו

 :ןרעװ ןסירעצ ; ךיז ןסַײרעצ !טַּפַרְתִה =

 ןןרעװ ןגָארטעגּפָא

 ןגָארטעגּפָא

 .רערַאבלײה .ת ,איִּפָר

 ןלייט עטסַאּפעג ןשיווצ) גנוקַאּפ .ז ,דיִפְר
 ןענישַאמ ןוֿפ

 -נוא !גנוטעבסיוא :;גנוטעב :נ ,הֶדיֵפְר

 -יצרעביא :;גנוריציּפַאט ;גנוטעברעט
 .קעדרעביא ;גנוא

 תוא ןַא ןיא זָאלסיוא-שגֶד .נ ,הָיֵפְר
 .(קודקד .רבעה)

 ;טײקיזָאלטכַאמ :טײקכַאװש .ז ,ןֹויָפִר

 .טייקיטנעהּפָא ; טײקנזָאלעגּפָא

 -יזָאלטכַאמ ;טײקכַאווש ,םִיַדָי ןֹויִּפְר --
 ,טייק

 ,טײקירעבַאלש :טייקכייוו .נ ,תּוסיִּפְר

 -מוא ;טכַאממוא :טײקכַאוװש .נ ,תּופיִפְר

 .טײקליבַאטסמוא ;טײקנסָאלשטנַא

 -ַארט :ןטערט .י"פ ,(סֹּפְרִי ,סֵפָר) סֹּפָר
 ןקיצומשרַאֿפ ;ןקיטױקרַאֿפ :ןעוועט

 ךאווש :ןַײז ךייו :ןַײז זיול .ע"פ
 .ןַײז קירעבַאלש :ןַײז

 -ומשרַאֿפ :ןרעװ טקיטױקרַאֿפ ,סַּפְרַה --

 ַארטעצ ;ןרעװ ןטערטעג :ןרעװ טקיצ
 .ןרעװ ןבירעצ :ןרעװ טעוװעט

 ןעלרָאט ;סיֿפ יד וצ ןלַאֿפ ,סָּפַרְתִה --
 .ךיז ןקירעדינרעד :ךיז

 ַא ,עװטַארט ַא ןסילֿפ ןכַאמ .י"פ ,דֵסָּפַר

 .עקנילרעב

 .קַאסילֿפ :רעסילֿפ-עװטַארט .ז ,יֹאֵדֹוסּפַר

 -סיֿפ :עקנילרעב :עװטַארט .נ ,הָדֹוסְּפַר

 .עלעשיק-סיֿפ :עלעקנעב

 ;ךיז ןעלקַאװ .ע"פ ,(ףֹּפרִי ,ףֵּפְר) ףֹפְר
 -ַאב :ליבַאטסמוא ןַײז :ךיז ןעלבמָאב
 ;ןַײז ךייוו :ןַײז קירעבַאלש :ךיז ןגעוו
 .סעִיו יד טימ ןעלטניּפ :ןַײז רעטיש

 -רעד :ןעלסיירטעצ :ןכַאװשּפָא ,ףֵפֹור --
 .ןרעוויידסיוא :ןכַאמ זיול :ןרעטיש

 -יירטעצ ;ןרעװ טכַאװשעגּפָא ,ףופֹר --

 .ןרעוו טרעטישרעד :ןרעװ טלס

 ;ןרעטַאלֿפ ןכַאמ :ןֿפױלכרוד ,ףֵּפְרַה --
 .ןּפַאלקנָא

 זױל :ןרעװ טכַאװשעגּפָא ,ףֵפֹורְתַה --
 טּפעשרעד :ןרעוװ טלסיירטעצ :ןרעוו
 .ןרעוו קירעבַאלש :ןרעוו

 .וויטַאסקַאל -- לטימ-ריֿפּפָא .ז ,ףָּפַר

 ,גנוטַארקרַאֿפ :לטערב :לטסַײל .נ ,הָּפָפְר

 ;ןרַאּפשרעטנוא :ןענעלרעטנוא .י'פ ,קָּפַר
 ,סנגיובנלע יד טימ געוו ַא ןדַײנשכרוד

 ; ךיז ןענעלנָא :ךיז ןרַאּפשנָא ,קֵּפַרָתִה --



 הצבי ףורפַה

 ;ךיז ןעילוטוצ

 .ןרעגַאב :ןצכעל

 :גנולּפַאצמורַא : גנורעטַאלֿפ .ז ,ףּורָפְר
 -יוא (.גרעביא) :ףיולכרוד :;גנולטניּפ
 .טײקכעלכעלֿפרעב

 -נגיױא :גנולטניּפנגױא ,ןִיַע ףּורָפְר --
 .קילב

 .ךעלכעלֿפרעבױא ,ףּורָּפְרִּב --

 :ןעלַּפַאצמורַא : ןרעטַאלֿפ .ע"פ ,ףֶרַּפַר
 : ךעלכעלֿפרעבױא ןֿפױלכרוד : ןעלטניּפ
 .ןגעװַאב

 טשינ ןַײז ;ךיז ןרעגייצ ,ֹוּבִלְּב ףֵרְּפַר --
 .רעכיז

 ;רעקיטרעוװורעדנימ ,ףֶרֶּפָרֶמ (ףֹורְּפַר) -

 -עלכעלֿפרעבױא :רעכעלכעלפרעביוא

 .קוקכרוד רעכ

 .ןרעו זיול ,ףֵרְפַרְתִה --

 -עמש-טכַאנ) עלעבַאב-טכַאנ .ז ,ףֵרָּפַר

 .(גנילרעט

 טשינ :רעכעלכעלֿפרעבױא .ת ,יֵנָפְרִּפַר
 ,רעטּפיטרַאֿפ

 ,גנידוּפ .נ ,תַפָרְפַר

 ;ןקיטױקרַאֿפ .י"פ (שֹּכְרִי ,ׁשֵפָר) ׂשֹפָר

 -ױמעגרַאֿפ :ןשימעצ ;ןקיטָאלברַאֿפ
 .ןצכעז

 -נָאמעצ :ןרעװ טקיטױקרַאֿפ ,ׁשֵפָרַה --

 :ןרעװ טקיטָאלברַאֿפ :ןרעװ טעשט
 .ןרעוו טקיּפמוזרַאֿפ

 -עצ !ןטערטעצ .י"פ ,(ׁשֹּפְרִי ,ׁשֵַפְר} ׁשֹפֶר
 .ןבַײר

 :ןעקנעב (.גרעביא)

 -רַאֿפ :עטָאלב ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ,ׁשֵּפַר --
 .טייקימייל ןיא ןעלדנַאװ

 ;ןרעװ טקיטָאלברַאֿפ ,ׁשֹוּפְר --
 .ןרעוו טקימייל

 -רַאֿפ
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 .ןקירעדינרעד ,ׁשֵּפְרַה --

 .טיוק :ץכעזיומעג :עטָאלב .ז ׁשֵפָר

 ,לַאטש-וק ,(תֹותָּפְר ,םיִתָּפָר 'ר) .נ ,תָפָר

 .טסַאלּפ -קינָאה .נ ,הָּתְפָר

 .לַאטש-וק ןיא רעטעברַא .ז ,ןֶּתָּפַר

 ,לַאטש-וק ַא ןיא טעברַא .נ ,תּונָּתּפַר

 ,ץּור עז .ןֿפָאלעג .ע"פ ,ץֶר

 רעֿפױל :חילש רעלענש :רעירוק .ז ,ץֶר
 .(ךֲאש ןיא רוגיֿפ ,טרָאּפס ןיא)

 .לַארטש ;סַאּפ .ז ,ץר

 ,ץֹור עז .ךיז ןלַײא :ןֿפױל .ע"פ ,אֹצֶר

 .רעהַא  ןוא ןיהַא ןֿפױל ,בֹוׁשָו אֹוצָר --

 -רעטנוא :;ןעגנירּפשמורַא .ע"פ ,דָצַר
 .ןרעיול :ןצנַאטמורַא : ןעגנירּפש

 ;ןיהַא ןוא רעהַא ךיז ןגעװַאב ,דָצַרְתַה --
 .ךיז ןעינימ

 "ניוו ךיז :ןלעװ .י"פ (הָצְרִי ,הָצָר) הֹצָר
 :ןעמעננָא ןרעג :ןבָאה ןרעג :ןשט
 .ןבעגּפָא :גנוקידעשטנַא ןלָאצַאב

 סטָאג טימ (ה"יא) ,םֵּׁשַה הָצְרִי םִא --
 .ףליה

 וצ ןעניימ ;ןגָאז ןלעװ ,רֵמֹול הֹצָר -
 .ןגָאז

 .רעקיביגכָאנ ,תֹוצָרְל ַחֹונ --

 -רַאֿפ :רעטנשקערַאֿפ ,תֹוצָרָל הֶׁשָק --
 .רענעסיב

 קיליװ :ןרעװ ןעמונעגנָא ןרעג ,הֵצָרֵה --
 טלָאצעגּפֶא :ןרעװ ןבעגרַאֿפ :;ןַײז
 .ןרעװו טלָאצַאב :ןרעוו

 .ןקידירּפַאב :ןטעברעביא ,הָּצַר --

 ;ןרעג ןַײז :ןרעװ ןטעבעגרעביא ,הֹצָר --
 ,טקידירֿפַאב ןַײז : ןדירֿפוצ ןַײז



 :ןליו םענעגייא ןוֿפ ,ןֹוצָרֵמ -- |
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 טייערער

 ;ןלָאצּפָא ;ןליײצּפָא :ןלייצסיוא ,הָצְרַה --

 .ןלייצרעד ;ןרירעֿפער : ןקידירֿפַאב

 "ער :ןרעװ ןעמונעגנָא ןרעג ,הֵצְרֶה --
 .ןרעװ טרירעֿפ

 -יא ןלעװ :ןלעֿפעג ןלעװ ,הָצֵרְתִה --

 :ךיז ןטעברעביא :ןצעמע ןטעברעב
 .ןעבעגכָאנ

 .ץנַאטמורַא ;יײרעגנירּפש .ז ,דּוצִר

 -שטנּוװעג :רענעמונעגנָא-ןרעג .ת ,יּוצֶר

 .רענעשטנּוװעג ; רעט

 .גנוקידירּפַאב ; גנוטעברעביא .ז ,יֹּוצִר

 :קשה ;שטנּוװ ;רעגַאב :ןליװ .ז ,ןֹוצָר
 .טייקידנרעג :טסולג

 .ןליוומוא ,ןֹוצָר"יֵא --

 !ןרעג !ןֹוצָרִּב -

 ,טסליוו וד יװ ,ְךָנֹוצְרַּכ --

 .ןסיוו ןטימ :;קיניזטסּוװַאב ,ןֹוצָרְל יד

 ,ליו ךיא 'וכו ֹונֹוצְר ;ְךֶנֹוצר ,יִנֹוצְר --

 .וו"זאא רע ליוװ ,וטסליוו

 -נרעג

 .קיליוו

 .ןליו ןטוג ןוֿפ ,בֹוט ןֹוצָרֵמ --

 .ַאוולה ,יָׁש ןֹוצָר יִהְי --

 .ןגער רעטרַאגעג ,ןֹוצָר םֵׁשָּנ --

 .חוּכ-סנליוו ,ןֹוצָרָה ַחֹּכ - |

 .טַײצ ענעשטנווועג ,ןֹוצָר תֵע --

 -ַאב :רעטלעטשעגנדירֿפוצ ,ןֹוצָר-עַבֶׂש -- !
 .רעטקידירֿפ

 -ַאב :גנולעטשנדידֿפוצ ,ןֹוצָר-תַעיִבָׂש --
 .גנוקידירֿפ

 .רעקיליוונרעג :רעקיליװ .ת ,יָנֹוצְר !

 .נ ,הָעּוצְר

 :ןדרָאמ .י"פ ,(חַצְרִי ,חַצָר) ַחֹצִר

 ..רענעכָאטשעגכרוד לֶא ןַא טימ .ת ,ַעּוצֶר
 .טכענק רעקיבייא .ז

 ;סַאּפ :ןעמיר
 .סַאּפ-דנַאל (.גרעביא)

 ;קישטנַאק

 -רדסּכ :רעכעלסַײררעביאמוא .ת ,ףּוצֶר
 -עדנובעגוצ ;רעקידנַאנַאכָאנ :רעקיד
 .רוירב ,טנעמוקָאד) רעטגײלעגַײב : רענ
 -סַאלֿפעגסױא :רעטּפַאזעגכרוד :(א"א
 .רעטריקורב :רעטרעט

 -סיוא ;גנוגיילסיוא ; גנוריקורב .ז ,ףֹוצְר
 ,גנורעטסַאלֿפ

 -עצ :רעטקַאהעצ :רעטּפַאלקעצ .ת ,ץ'וַצְר
 (.גרעביא) :רערַאבכערבעצ ;רענעכָארב
 ,רעטקירדרעד

 -עצ :גנוקַאהעצ ;גנוּפַאלקעצ .ז ,ץֹוצָר
 .גנוקירדרעד :; גנוכערב

 -רעד
 -סיוא :ןענעגרַה ;ןדרָאמסיוא : ןדרָאמ
 .ןענעגרַה

 -רָאמרעד :ןרעװ טעדרָאמעג ,ַחֵצְרֵה -
 -רעד :ןרעוװ טעגרַהעג :ןרעװ טעד
 .ןרעו טעגרַה

 .ןענעגרַהסיױא :ןדרָאמסיוא ,ַחָצַר --

 -ַאב :ןײלַא ךיז ןענעגרַהרעד ,ַחֵּצַרְתַה --

 .דרָאמטסבלעז ןייג

 .גנוגָאלש-טיוט ;הגירַה ;דרָאמ .ז ,חַצָר

 .ּפעלק-טיוט וחַצָר תֹוּכַמ --

 .טידנַאב ;רעדרעמ .ז ,ןֶחֶצַר

 -טולב :החיצר :;יירעדרעמ .נ ,תּונָחֶצַר

 .טייקיטשרוד

 .רעשירעדרעמ .ת ,יִנָּחֶצַר

 -יגרַאֿפטולב :הגירַה ;דרָאמ .נ ,הָחיִצְר
 ,גנוגיילטיוט :;גנוטיוט ;גנוס

 .רעטסנרע .ת ,יִניֵצְר ,ןיֵצְר



 ןצח - היצר

 .טייקטסנרע .נ ,תֹוניִצְר

 טימ רעוא ןַא גנורעיובכרוד .נ ,הָעיִצְר
 -טכענק רעקיבייא ןוֿפ ןכייצ) לֶא ןַא
 ,(טֿפַאש

 -גערב :עדַאנעמָארּפ :םרָאֿפטַאלּפ .ז ,ףיָצר
 :רעקידנַאנַאכָאנ .ת .ןָארעּפ :עבמַאד
 -עלדניברַאֿפ .:רעכעלסַײררעביאמוא
 .רעכ

 -רעביאמוא :טײקידנַאנַאכָאנ .נ ,תּופיִצְר
 .טײקכעלדניברַאֿפ :טיײקכעלסַײר

 .ייא םעד ןיא עלעֿפוע טוט .ז,ץיצְר

 -מורַא :גנוקַאהעצ :גנוּפַאלקעצ .נ ,הָציִצְר
 ,טײקטעמכַאיעצ ;שינעֿפױל

 :ןשטעווקעצ .י'פ ,(םֹצְרִי ,םַצָר) םֹצָר
 .ןקירד :ןשטעווקסיוא

 -עגסיוא :ןרעװ טשטעווקעצ ,םֵצָרַה --

 .ןרעו טשטעווק

 ןכַאמ :טסנרע ןרעוו .י"ועפ ,ןַצֶרַה (ןצר)

 .טסנרע

 ,ןכעטשכרוד .י"פ ,(עַצְרִי ,עַצָר) עֹצֶר
 טימ ןסַײמש :לָא ןַא טימ ןרעיובכרוד

 .ןעמיר ַא טימ ןדניב :ןעמיר ַא

 -עגכרוד ,ןרעוו ןכָאטשעגכרוד ,;ַעֵצְרַה --
 .לֶא ןַא טימ ןרעוו טרעיוב

 .טכענק רעקיבײא ,עֶצְרִנ דָבֵע --

 -עסַאּפ ;ןעמיר ַא טימ ןסַײמש ,ַעָצַר --
 ,ןסַאּפ ןיא ןדַײנשעצ :ןעװעסַאּפעצ :ןעוו

 ;ןסַאּפ ןיא ןרעו ןטינשעצ ןַעֹוצְר --
 ,לֶא ןַא טימ ןרעװ ןכָאטשע גכרוד

 ַא טימ ןסימשעג ןעמוקַאב ,ַעַצַרְתִה --
 .ןעמיר

 -עג-ץימש ;רעסַײמש :רעמיר .ז ,ןֶעֶּצַר
 .רעב

 ,ךַאֿפ-רעמיר ; יירעמיר .נ ,תּונָעְּצַר
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 ,טַאטשרַאװ-רעמיר .נ ,הָּיִנֲעְצַר

 -סיוא :ןריקורב .י"פ ,(ףצְרִי ,ףֵצָר) ףצָר !
 ;ןגיילסיוא :ןרעטסַאלֿפסױא :ןריקורב
 .ןשטעווק : ןקירד ;ןלעטשנעמַאזוצ

 -עגסיוא ;ןרעװ טריקורבסיוא ,ףֵצֶרָה --
 .ןרעוו טרעטסַאלֿפעגסױא ;ןרעוװ טגייל

 -סיוא :ןגיילסיוא :ןריקורבסיוא ,ףֵצַר --
 ,רעסַאװ טימ ןסיגַאב ;ןרעטסַאלֿפ

 -עגסיוא :ןרעװ טריקורבסיוא ,ףֹוצְר --
 .ןרעו טרעטסַאלפ

 .ןעשעג קידנַאנַאכָאנ ,ףֵצַרְתַה --

 -ןייטש :רערעטסַאלֿפ ;רעריקורב .ז ,ףָּצַר
 .רעגײלסױא-לכַאק ןוא

 -ָאלָאה עטילגעצ :ליוק עטילגעצ .ז ,ףֶצֶר
 -רעביאמוא ;טײקידנַאנַאכָאנ :עקשעװ
 .טײקכעלסַײר

 -עצ :גנורעטסַאלֿפ ;לָאּפ :ליד .נ ,הָּפְצִר

 .עקשעװָאלָאה :לױק עטילג

 -עטסַאלֿפסױא :יירעריקורב .נ ,תּופָּצַר

 .גנור

 סנירג רעדָא טכורֿפ .נ ,תיֵּפָצִר ,תּוּפְצִר
 לטַײה ןיד :הנשמ רעד ןיא טנָאמרעד
 .סנירג רעדָא טכורֿפ ףיוא

 :ןקַאהעצ .י"פ ,(ץרְי ,ץצְרִי ,ץֵצָר) ץֹצָר

 'ןעשטשרָאמעצ : ןּפַאלקעצ :ןכערבעצ
 .ןקינַײּפ :ןקירד : ןשטעווק

 -עצ :ןרעװ טצַאלּפעצ ,ץֵצָרַה ,ץֹורָה --
 .ןרעװ ןכָארב

 ;ןכערבעצ :ןעלקערבעצ ,ץצֹור ,ץיִצַר --
 .ןקינַײּפ ;ןקירד :ןעשטשרָאמעצ

 .ןּפַאלקעצ :ןכערבעצ :ןקַאהעצ ,ץֵרָה --

 ןּפַאלקנָא :ךיז ןסױטשנָא ,ץֵצֹורְתַה --
 .ןעַײמשמורַא : ןֿפױלמורַא :ךיז

 .ךורבּפָא ; רעטילּפש .ז ,ץֶצָר
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 .ןשיור : ןעקשרוש .ע"פ ,ץֶרָצַר

 .זיולב ; רָאנ .פ"הת ,קַר

 .ךעלסילשסיוא ,קָרְו ְּךַא --

 :רערַאד :רעקישטַאלּפ :רעניד .ת ,קַר
 ,רערעגָאמ ;רעטרַאדעגסיוא

 .רערעל :רעטסוּפ :רעקידייל .ת יקר

 .ץכעַײּפש .ז ,קֹר

 קידמרעוו :ןלױֿפ .ע"פ ,(בֵקְרִי ,בֵקָר) בֹקָר
 .ןרעוו עילַאק ;ןרעװ

 קידמרעװ :ןרעװ טלױֿפרַאֿפ ,בֵקָרַה --

 .ןרעוו עילַאק ;ןרעװ

 :ןרעװ עילַאק :ןרעװ טלױֿפרַאֿפ ,בֵקָרַה --
 .ןכַאמ עילַאק :ןלױֿפ ןכַאמ

 .ןרעו עילַאק :ןלױֿפ ןבײהנָא ,בֵּקַרְתִה --

 ,גנוגיילעצ :שינצלױֿפ ;גנולױֿפ .ז ,ֿבָּקֶר

 .טײקנַארק-גנולױֿפ .ז ,בָקָר

 -ַאנַאק רַאֿפ בורג-ײטשּפָא ,בֵּקְר"רזּב --

 .("פרָאשזד ,) סולֿפּפָא-עיצַאזיל

 .נ ,תיִבּוּבִקַר
 .גנולוֿפעצ

 ;גנוליוֿפ ;גנּולױֿפ-טסימ

 עשיזיֿפ) גנוגיילעצ :גנולױֿפעצ .נ ,ןֹובָּקְר

 .(עשילַארָאמ ןוא

 .גנודנעלרַאֿפ ;שינעלױֿפ .נ ,תֹוביֵּבְקַר

 -ץבעל ןיא טײקנַארק-גנולױֿפ .נ ,תָבֵּקַר

 .ףוג ןקיד

 -נירּפש :ןצנַאט .ע"פ ,(דקְרִי ידקר) רֹקָר
 .ךיז ןעיירד ;דײרֿפ ןוֿפ ןעג

 ;ךיז ןעיירד :ןעגנירּפש :ןצנַאט ,דָּקַר --
 ,ןּפיזכרוד : ןעלֿפוש

 ;ןעגנירּפש ןכַאמ :ןצנַאט ןכַאמ ,דֵקְרַה -
 ,ןּפיזכרוד ; ןעלֿפוש

 ;ןרעװ טלֿפושעג !ןצנַאט ןזָאל ,דֵּקְרִה --
 .ןרעװ טּפיזעגכרוד

 תּוביקְר .- ץֶרֶצר

 .ךיז ןצנַאטעצ ,דֵּקַרְתִה --

 .רעצנעט ,(.נ תיִנְדקַר) .ז ,ןֶּדְקַר

 .(ןרעטש ןוֿפ טַײז) ףיילש נ ,הָּקַר

 .רעטלױוֿפרַאֿפ .ת ,בּוקָר

 .ץנַאט .ז ,רּוּקְר

 ,גנושימ-בלַאז .ז ,הּוּקְר

 -ֿפעה ;גנואיײטשטנַא ;גנורימרָאֿפ .ז ,םּוּקָר
 .גנוקיטש :גנוט

 ,גנוקידיילסיוא .ז ,ןֹוּקְר

 -ישטַאלּפסױא :טײקישטַאלּפ .ז,עּוקְר
 :לַאטעמ רעטצלַאװעגסױא ןיִד ;גנוק

 ,לװָאט-לַאטעמ

 .רענעגוּפשעגסױא .ת ,קֹוקָר

 ;ןבלַאז ןשימ ,י"פ ,(חַקְרְי ,חַקָר) ַחֹקִר
 .תואוֿפר ןלעטשנעמַאזוצ

 טשימעג :ןרעװ טלעטשעגוצ ,ַחֵקְרַה --
 .(תואוֿפר ,ןבלַאז) ןרעוו

 ןלעטשנעמַאזוצ :ןבלַאז ןשימ ,ַחֵּקַר --

 -וֿפר ןלעטשנעמַאזוצ :ןעגנושימ-לייא

 .תוא

 -וצ :ןרעװ טלעטשעגנעמַאזוצ ,ַחֹוּקְר --
 ,תואוֿפר ,ןבלַאז) : ןרעוו טשימעגנעמַאז
 .(ןַײװ

 .ןבלַאז ןשימנעמַאזוצ ,ַחֵקָרַה -

 קיטרַאֿפ :ןרעװ טכָאקעגּפָא ,ַהָּקַרְתִה --
 88 =" .יפ

: 

 .ןרעוו

 -ּפַא :רעשימנבלַאז ;טסירעגָארד .ז ,חָּקַר
 .רעקייט

 -נעמַאזוצ ;שימנעמַאזוצ .ז ,חקֹר ,חַקָר
 .ןבלַאז ןוֿפ גנושימ

 ,יײרעקײטּפַא .נ ,תּוחָּקַר

 ,רעקידנלױֿפ .ת ,ביִקָר

 ,טֿפּשנגיײא-גנולױֿפ .נ ,תֹוּביִקְר



 ׁשֶר - הָדיִקְר
 .שינעצנַאט ;גנוצנַאט .נ ,הָדיֵקְר

 -סיוא :;גנוטֿפעה ;גנורימדָאֿפ .נ ,הָמיֵקְר
 ,גנוקירטשסיוא ;גנוטֿפעה

 ;גנובלעוועג-למיה :גנובלעוועג .ז ,עיִקָר
 ,גנוק עדַאב

 .טנָאזירָאה-גרַאב ,ַעיִקָר ּוק --

 .רערַאביצסױא .ת ,ַעיִקָר

 ,(סיֿפ יד טימ) שינעּפוט .נ ,הָעיֵקָר

 -טײרּפשסױא ;טײקרַאביצסױא .נ ,תֹועיִקְר
 ,טייקיאעֿפ

 ,ןכוק-לצעלּפ :לצעלּפ .ז ,קיִקָר

 -ַאלּפ :רעקניניד :רעניד רָאג .ּת ,קיִקְר
 ,רעקישט

 .ַײּפשסױא ;גנואַײּפש :ַײּפש .נ ,הָקיִקְר

 ;ןקיטש :ןטֿפעה .י"פ ,(םֹקְרִי ,םקָר) םֹקָר
 ;ןֿפַאש ;ןרימרָאֿפ ;ןעיינסיוא ;ןקירטש
 .ןטכַארטוצ

 -עגסיוא ;ןרעװ ןטֿפָאהעגסױא ,םָקָרַה --

 רע טכַארטעגוצ :ןרעװ טקירטש

 .ןֿפַאש : ןרימרָאֿפ ; ןטֿפעהֿפױנוצ ,םָּקַר -

 !ןרעװ ןֿפַאשעג :ןרעוװ טרימרָאֿפ .,םֹוִּר --

 טקיטשעגסיוא :ןרעװ ןטֿפָאהעגסױא
 ןרעוו

 .ךיז ןֿפַאש ;ךיז ןרימרָאֿפ ,םֵּקַרְתִה --

 -יינסיוא :טֿפַאה .נ ,הָמָקְר .ז ,םֶקָר ,םָקָר

 -וצ :עיצַאטסורקניא ;יירעקיטש :ץכע

 .ךעלרעמעק ןוֿפ גנוטֿפעהֿפױנ

 .ןקידיילסױא .י"פ ,ןֵּקַר

 .ןרעוו טקידיילעגסוא ,ןֹוּקָר --

 ;ןעװעטַארט .י"ועפ ,(עֶקְרָי ,עַקָר) עקֶר
 ;ןענַאּפשנָא : ןטערטעצ : ןעשטשרָאמעצ
 ,ןטײרּפשסױא ; ןעיצסױא ; ןטעלּפ
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 ןגיוצעגסיוא ; ןרעװ קישטַאלּפ ,ַעֵקְרַה --
 .ןרעוו

 טימ ןקעדַאב ;ןקישטַאלּפסױא ,ַעֵּקַר --
 .עטַאלּפ רעניד ַא

 .ןַײז טקישטַאלּפעגסױא יַעֹוּקְר -

 -יא ;ןטײרּפשסױא :ןעיצסיוא ,ַעֵקְרַה -

 רעד וצ ךיז ןבײהֿפױא :ןקעדרעב

 .גנובלעוועג-למיה

 םוצ ךיז ןבײהֿפױא ,םיִקָחְׁשִל ַעֵקְרַה --
 .ןטֿפול רעד ןיא ןעמיווש :למיה

 ןעיצסױא ;ךיז ןטײרּפשסױא ןַעֵּקַרְתִה --

 ,ךיז

 ;לװָאט-לַאטעמ רעניד .ז !ַעֹוקְר ,ַעֵּקִר
 גנוקעדַאב ;(ןיד ףיוא) גנוטעלּפסיוא

 ,לַאטעמ םעניד טימ

 ,דנורגרעטניה :ןָאֿפ .1 יעקִר

 .(םולב) ןעמַאלקיצ .נ ,תֵּפְּקַר
 יסוא :ןעַײּפש .ע"פ (קֹרָי ,קֵקָר) קֹקָר

 .ןעַײּפש

 .ןעַײּפש ,קֵּקַר --

 ,קיִר עז .ןקידיילסוא ,קָרָה --

 .ץכעזיוּפעג :עטָאלב :ּפמוז .ז ,קָקָר ,קָקָר

 ףעלעשיֿפ עניילק :סעקניטס ,קֶקָר יֵגְּד --
 (.גרעביא) :ןשינעֿפעשַאב-ץכעזיומעג
 .ךעלעשטנעמ עניילק

 .לסישַײּפש :לטסעקַײּפש .נ ,תיִקָקֶר

 ,ריִר עז .ןגיּפשעג .ע"פ ,רֶר

 .רעקידתולד ;רעמערָא .ת ,ׁשֶר

 ,טײקמרָא ןוֿפ עלעֿפעט ,ׁשֶרָה תַׂשְבִּכ -
 .ץֿפח רעלוֿפטרעװ רעטצעל :טניימעג

 ךרוד ןצעמע ןוֿפ ןקזוחּפָא ׁשֶרֶל נֵעול --
 עכעלגעממוא ןַא םיא ןוֿפ ןרעדָאֿפ -

 .ךַאז
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 ןּפַאכרַאֿפ וצ המחלמ ,תוׁשְר תֶמָחֶלִמ -- | -נב ;רעטבױלרעד .ת ,יִאָּׁשַר ,יאַּׁשַר
 .רעטקיטכער

 -עוו טקיטכעמלוֿפַאב .ע"פ ,הֵׁשָרַה (הֹׂשְר)

 .טקיטכערַאב ןַײז ;ןרעװ טביולרעד ;ןר

 ; ןביולרעד ,הֵׁשְרַה =

 .ןקיטכצרַאב

 -רעד :ןרעוװ טקיטכעמלוֿפַאב ,הֵׁשָרִה --

 .ןרעוו טקיטכערַאב ;ןרעװ טביול

 : ןקיטכעמלוֿפַאב

 "יולרעד ;גנובעג-שינעביולרעד .ז ,יִנׁשְר

 ,שינעב

 ;רעטקיטכערַאב :רעטביולרעד .ת ,יּוׁשֶר

 .רעקידנבָאה-שינעביױלרעד

 -נוָאלעגּפָא ;גנוקיסעלכַאנרַאֿפ .ז ,לּוׁשָר
 .טײקלױֿפ :טייק

 ;גנובַײרשרַאֿפ :עיצַאוטסיגער .ז ,םֹוׁשָר
 -יל ;גנונכייצ ;ןכייצ ;ץיקס :קיֿפַארג

 .קורדנַײא ; גנורינ

 -רירטסיגער :;רענעבירשרַאֿפ .ת ,םֹוׁשָר
 ,רעט

 .ווירב רעטרידנעמָאקער ,םִוׁשָר בֵּתְכִמ --

 -מַאז עלעיציֿפָא : רָאטינָאמ ,תֹומּוׁשְר --
 .סעיצַארטסיגער ןוֿפ גנול

 -ןקירעשייה רעד ןוֿפ טקעזניא .ז ,ןֹוׁשָר
 .(דומלַּת ןיא טנָאמרעד) החּפשמ

 .רעטצירּפשעצ-ןעקנוֿפ .ת ,ףּוׁשָר

 ,גנוצירּפש-ןעקנופ .ז ,ףּוׁשְר

 .עדורג-דרע ענעקורט .ז ,ׁשּוׁשְר

 עַײרֿפ :טכער :שינעביולרעד .נ ,תֹוׁשְר

 :עיגעליױװירּפ ;גנוקיטכערַאב :טכער
 .ץיזַאב

 -ירעהעגנָא עטַאװירּפ ,דיִחַּיַה תּוׁשְר --
 .טיבעג טַאווירּפ ;טייק

 .ץַאלּפ רעכעלטנֿפע ,םיִּבַרָה תֹּוׁשְר --

 .עירָאטירעט עדמערֿפ

 -נעהּפָאמוא ןַײז ,ומָצֵע תּוׁשְרִּב דֹמָע --
 .קיג

 -סגנוריגער :גנוריגער : טכַאמ .ז ,תֹוׁשָר
 .טײקמערָא .נ .טֿפַאשרעײטשרַָאֿפ

 ;גנומוצרַאֿפ .ז ,תֹוׁשָר
 .גנוטײרּפשסױא-ץענ

 -עגייצ :שינעבױלרעד .ז ,ןֹויִׁשְר ,ןֹויִׁשִר

 .שינ

 ;גנוטַארקרַאֿפ

 -רַאֿפ ;גנונכײצרַאֿפ ;עטסיל .נ ,הָמיִׁשְר

 .לקיטרַא :ץיטָאנ : גנובַײרש

 .ימוג-יור ;קושטױק .נ הָניִׁשְר

 -ַאווש : רעטזָאלעגּפָא :לכעבענ .ת ,ׁשיִׁשָר

 .רעקירעבַאלש :רעכ

 .ןקיטומטנַא :ןכַאװשּפָא .י"פ ,לָּׁשַר

 -כַאנ ןרעוו :טזָאלעגּפָא ןרעוו ,לֹוׁשָר --
 ,קיספל

 :ךיז ןוָאלּפָא :ךיז ןלױֿפ ,לֵּׁשַרְתַה --
 .ךיז ןקיסעלכַאנרַאֿפ

 :רענעזָאלעגּפָא : רעקיסעלכַאנ .ז ,ֶלָׁשַר
 .רעליופ

 -גזָאלעגּפָא :טיײקיסעלכַאנ .נ ,תּונָלְׁשַר
 .טײקלױֿפ :טייק

 :רענעזָאלעגּפָא :רעקיסעלכַאנ .ת ,יָנְלֶׁשַר
 .רעלױֿפ

 :ןבַײרשרַאֿפ .ייפ ,(םֹׂשְרְי ,םֵׁשָר) םֹׂשָר
 -רַאֿפ ;ןענכײצרַאֿפ : ןרירטסיגעררַאֿפ

 .ןענכייצ :ןענכייצַאב ;ןריטָאנ

 -עררַאֿפ :ןרעוװ ןבירשרַאֿפ ,םֵׁשָרַה -

 :ןרעװ טנכײצרַאֿפ :ןרעוװו טרירטסיג
 .ךיז ןבַײרשרַאֿפ :ןרעװ טריטָאנרַאֿפ

 .ןריניל :ןענכייצ :ןריציקס ,םָּׁשַר --



 ףׁשָר - םֹׁשָר

 טנכייצעג :ןרעוו טריציקס ,םֹוׁשָר --
 .ןרעוו טצירקעגסיוא :ןרעװ

 םשור ַא ןכַאמ ;ןקורדנַײאַאב ,םָׁשְרַה --

 .ןצעמע ףיוא

 -וקַאב ;ןרעװ טקורדנַײאַאב ,םֵָּׁשַרְתִה --

 רעטנוא ךיז ןעניֿפעג ;קורדנַײא ןַא ןעמ

 .קורדנַײא ןַא

 .קורדנַײא :ןכיײצּפָא ;ןכייצ .ז ,םֶׂשר

 -ָאנ ;גנובַײרשרַאֿפ ;בַײרשנַײא .ז ,םֶׂשָר

 .גנונכייצרַאֿפ :עיצַאט

 -ער :רעבַײרשרַאֿפ :רעבַײרש .ז,םָּׁשַר

 .רָאטַארטסיג

 .רעלעיציֿפָא :רעכעלטמַא .ת ,יָמְׂשָר

 :טײקלעיציֿפָא ;טײקכעלטמַא .נ ,תּויְמְׁשִר

 .קיטסילַאמרָאֿפ

 'לעיציֿפָא :ךעלטמַא .פ'הת ,תיִמָׁשָר

 .לעמרָאֿפ

 -עירַאלעצנַאק :רעבַײרשרַאֿפ .ז ,ןָמָׁשַר

 .רעטרָאּפער :רעטמַאַאב

 ףַארגָאנָאֿפ :רעדרָאקער-ּפַײט .ז ,לֹוקְמַׁשָר
 ,(ןטַאלּפ ףיוא ןעגנַאלק ףיוא טמענ)

 ןוֿפ גנוריטָאנ ,גנוליֿפסױא .נ ,תָמֹׂשָר

 ןיא) םיטרּפ ןוא ןטַאד עכעלנעזרעּפ

 .(א"א ןטֿפעה-ץנעדיװע ,ןרַאלומרָאֿפ

 ;ןקידניז .ע"פ ,עַׁשְרִי ,עֵׁשֶר) ַעׂשָר
 ןַײז :דניז ַא ןײגַאב :ןוט סטכעלש

 -לוש רַאֿפ טנעקרענַא ןַײז :קידלוש

 .קיד

 -מוא ןַײז :ןברָאדרַאֿפ ןַײז ,ַעֹוׁשָר -
 .קידריוו
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 רַאֿפ ןענעקרענָא :ןקידלושַאב ,ַעֵׁשְרַה --

 -מוא ןעלדנַאה ; ןלײטרוארַאֿפ :קידלוש

 .ןקידניז :זייב ןוט :קידריװ

 -רַאֿפ טָאג :עקינירטּפָא ,תיִרָּב יֵעיִׁשְרַמ --

 .רענעקייל

 -לוש רַאֿפ ןרעװ טנעקרענָא ,ַעָׁשְרִה --

 --ַאֿפ ַא יו ןרעו טנעקרענָא :קיד

 .ןרעוו טליײטרוארַאֿפ ;רעכערב

 -יורג ןרעװ :עשר ַא ןרעו ןַעֵּׁשַרְתַה --

 ,םַאז

 :רעקידריװמוא ;רעקיליװזיײב .ת ,עָׂשָר

 רעטנעקרענָא ;רענעברָאדרַאֿפ :עשר

 .רעקידלוש סלַא

 -כעלש ןוא עמערָא-לייא ,םיִתיִזיֵעְׁשִר --

 .ןטריבלייא עט

 -רַאֿפ :עשר רעסיורג ,עָׁשָרֶמ עֶׁשָר --
 .שטנעמ רעקיליווזייב ןסיב

 -ריוומוא ;סטכעלש :נ ,הָעְׁשִר .ז ,עַׁשָר

 :ןכערברַאֿפ :טייקיליוייב ;טייקיד

 .טכערמוא

 ,תוירזכא :טייקידתונמחרּבמוא .נ ,תֹועְׂשִר
 .טייקזייב :טייקידריוומוא

 .ױרֿפ עזייב ,עטכעלש .נ ,תיִעָׁשְר

 -שעװָאלָאה עקידנענערב :סַאלֿפ .ז ,ףָׁשָר
 ןוֿפ םַאלֿפ :ליוק עסייה ;קנוֿפ :עק

 :(סָאש ַא ןבעגּפָא םַײב) עֿפול-ןסקיב |
 .גנודנעלרַאֿפ ;גנורעטשעצ :; ןברוח

 .ייפ ף(ףֹׁשְרִי ,ףֵׁשָר) ףֹׂשָר
 .ןעקנוֿפ ןצירּפש :ןעִילג

 ; ןעמַאלֿפ

 :ןעקנוֿפ ןטײרּפשרעדנַאנוֿפ ,ףֵׁשְרַה --

 .ןעקנוֿפ ןכַאמ |



 0 טא םשאטאה א 0 לו ערע יא ערע א א א הא א יא אָחְתִר - ףֹׂשָר 777

 ןצנַאלגעצ :;ךיז ןעלקניֿפעצ ,ףֵּׁשַרְתֶה --
 ,ךיז

 .רעטסילֿפ :ךרָאש :שיור .ז ,ׁשּורְׁשִר

 .ןרעטסילֿפ :ןעכרָאש ;ןשיור .ע"פ ,ׁשֶרְׁשַר

 -עצ :ןרעטשעצ .ייפ ,ׁשֵׁשֹור (ׁשֹׁשְר)
 עז .ןכַאמ םערָא :ןגײלעצ :ןכערב

 .ׁשֵׁשֹור

 ;ןרעװ בורח ;ןרעװ טרעטשעצ ;ׁשֹׁשְר --
 .ןרעו טמערָארַאֿפ

 עז רע טמערָארַאֿפ ,ׁשֵׁשֹורְתַה -

 .ׁשֵׁשֹור

 ,עדורג-דרע עסיורג :קָאלב-דרע .ז ,ׁשֵׁשָר

 .ץענ .נ ,תֶׁשֶר

 .ץענ ַא ןֿפרַאװרַאֿפ ,תֶׁשָר ׂשֹרָּפ -

 ןיא) עניטער ;לטַײהצעג ,תֶׁשָרָה רֹוע --

 ,(גיוא

 -רַאֿפ :ץענ ַא טימ ןעִיצַאב .י"פ ,תֵׁשַר

 -עטסעק ןיא ןעריווסיוא ;ןעװעטַארק

 .ךעל

 :ץענ ַא טימ ןרעװו ןגױצַאב ,תֹוׁשָר --

 -ףוװ טעריוועג ;ןרעוװ טעװעטַארקרַאֿפ

 .ךעלעטסעק ןיא ןר

 .רעקיטרַא-ץענ .ת ,יִּתְׁשִר ,תֹׁשָר

 ןיא) עניטער :לטַײהצענ .נ ,תיִּתָׁשִר

 .(גיוא

 -רַאברעד : ןרעװ טניושרַאּפ .ע"פ ,הֵּתַר

 .ןעניגרַאֿפ ;ךיז ןעמ

 .רעטכָאקרַאֿפ ; רעטירבַאב .ת ,ַחֹותָר

 ;גנוכָאקנַײא ;גנוכָאק !גנודיז .ג,ַחֹוּתִר

 .גנוכָאקרַאֿפ

 ,רעמענעגנָא ;רעקידנרעג .ת ,יֹותָר

 ,טייקיליװטוג ;גנובעגכָאנ .ז ,יֹוּתִר

 .גנוסייווש .ז ,ְךֹוּתָר

 .רעטנַאּפשעגנַײא .ת ,םּותָר

 ,גנונַאּפשנַײא .ז ,םֹוּתִר

 .רענעטלַאהעגקירוצ .ת ,ַעֹותָר

 ,גנודניבוצ :; גנודימשוצ .ז ,קֹוּתִר

 ,רעטדימשעגוצ .ת ,קֹותָר

 .טייק .ז יקֹוּתַר

 .טייק .נ ,הָקֹותְר ,הָקּוּתַר

 .ןרמוא ;רעדיױש :רעטיצ .ז ,תֹוּתִר

 : ןכָאק : ןדיז .ע"פ ,(חַּתְרִי ,תֵתָר) ַחֹתֶר

 .(סעּכ ןוֿפ) ךיז ןכָאקֿפױא

 טדיזעגֿפױא :;ךיז ןכָאקֿפױא ,ַחֵתָרֵה --

 .ןרעוו

 ;ןדוֿפױא :ןכָאקסױא :;ןכָאק ,ַחֵּתַר --

 ,ןציײרֿפױא : ןעמרוטשפיוא

 -עגֿפױא :ןרעװ טכָאקעגסיוא ,ַחֹוּתִר --

 .ןרעוו טציירעגפיוא ;ןרעװ טמערוטש

 "ֿפיױא :ןעִירברַאֿפ :ןכָאקרַאֿפ ,ַחֵּתְרַה --

 ןכַאמ :ןצײרעצ :ןעַילגסױא :;ןדיז

 .ןענרעצרעד ;ןזױרבֿפױא

 -עגֿפױא :ןרעװ טכָאקעגֿפױא ,ַחֵּתְרִה --

 -עגֿפיוא :ןרעוו טציירעצ ;ןרעוו דיז

 .ןרעוו טנרעצרעד :;ןרעװ טזיורב

 ןדיזפױוא :ךיז ןכָאקֿפױא 'ׂ

 .ךיז ןזיורבּפיױא :ךיז

 -ֿפױא :שײלֿפ טכָאקעגֿפױא קיטש .ז ,חַתָר

 ,זױרבֿפױא ; גנודיזֿפױא :;ךָאק

 .(סעּכ ןוֿפ) שינעכָאקעצ .ז ,אָחֶתֶר



 קתָר - אָמֶתַר

 ןיא ,אָהְתרּד אָנְַעְּב ,אָחְתַר ןָּדִעְּב -
 -טכַארבעגּפױא ןיא ;ןרָאצ ןוֿפ טנעמָאמ
 .טייק

 .נ ,הֶחֶתָר

 .ןרָאצ

 :זיורבפיוא ;גנודיז ;גנוכָאק

 .ןסעּכ :ּפָאק-ץיה ;רעקיציה .ז ,ןֶחֶתַר

 -טזױרבעגֿפױא :;טייקיציה .נ ,תּונָחָתַר

 .טייקנדנוצעגנָא ;טייק

 -סייה :רעטכָאקעצ :רעקיציה .ת,יָנָּחְתַר

 .רעקיטולב

 .טײקכעלבעגרַאֿפ ;טײקיביגכָאנ .ז ,ןֹויָתָר

 ;גנורױי ;גנוכָאק :גנודיז נ ,הָחיִתְר
 .טייקיציה ;:טײקטכַארבעגֿפױא

 .נ ,תּוחיִתְר
 .טייק

 -טגערעגֿפױא :;טייקיציה

 וצ רעכעלגעמ ; רערַאנסיײװש .ת,ְךיִּתַר

 .ןסייווש

 ,טייקרַאבסייוװש .נ ,תֹוכיּתַר

 .גנונַאּפשנַײא .נ ,הָמיֵתָר

 ;רעקידנעַײז-להומ :רעקיביגכָאנ .ז ,ןִיָתַר

 .רעקידנבעגרַאֿפ

 -ידנבעגרַאֿפ ;טײקיביגכָאנ .נ ,תּונָיְתַר

 .טייק

 -ּפָא ;דגַאטשקירוצ ;טלַאהּפָא .נ ,הָעיִתְר

 ,גנורּפש

 ןיא) ןצלעמשרעביא :ןסייווש .י"פ ,דֵּתַר
 ,(דומלַּת

 .ןַײז טסייוושעג ,ְּךֹוּתְר --

 -וצ ;ךיז ןסייװשנעמַאזוצ ְּךֵּתַרְתַה =

 ןרעוו טסייוװשעגנעמַאז
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 .רעסייווש .ז ,ּךָּתַר

 .יירעסייווש ;גנוסייווש .נ ,תּוכָּתַר

 ;ןענַאּפשנַײא .י'פ ,(םֹּתְרִי ,םֵתָר) םֹתָר

 ;רעדילשעג ,סעיילש ןוטנָא ;ןעלטָאזנָא

 .לוע ןַא ןגײלֿפױרַא (.גרעביא)

 ןרעו :ןןרעװ טנַאּפשעגנַײא ,םֵתָרֵה --

 :רעדילשעג ןיא ,סעיילש ןיא ןוטעגנָא

 .ןרעװ טלטָאזעגנָא

 .ַאמַאטער ,טסוק-רעטסניג .ז ,םָתֹר

 -דרעֿפ) ןַאּפשעג :רעדילשעג :נ ,הָמָתְר

 .(השבלה

 ןוֿפ רעדנעב-ןַאּפשעג ,ַחֵנָצַמ-תַמְתַר --

 .םרישלַאֿפ ַא

 -ּפָא :ןעגנירּפטּפָא .ע'פ ,ַעֵתָרֵה (ַעתְר)

 .ךיז ןעיצקירוצ :ךיז ןטלַאה

 ןעיצקירוצ :ןעגנירּפשקירוצ ,ַעַּתְרַה --

 :ןרעװ טרעטישרעד :ןרעטיצ :ךיז

 ןעקיס :ןרעטישרעד :ןרעטיצֿפױא ןכַאמ

 ,(גנַאלש ַא יוו)

 .גנורּפשּפָא : יצקירוצ .ז ,עֵתָר

 טגָאלש סָאװ רעװעג ,עַתָר"לַא קֶׂשָנ -
 .סָאש ַא ןבעגּפָא םַײב ּפָא טשינ

 רעסעֿפ ןלעטשנַײא :ןרעטלעק .י"פ ,ףֵּתַר

 .רעלעקךןַײװ ןיא

 -לעקעגנַײא : ןרעוו טרעטלעקעג ,ףֹוּתִר --

 .ןרעו טרעט

 ;ןרירַאב טכַײל .י"פ ,(קֹּתְרִי ,קֵתָר) קתֶר
 .ןּפַאלקנָא טכַײל

 -עגוצ ןַײז :ןדנובעגוצ ןַײז ,קֵתָרֵה --

 .ךיז ןסַײררעביא :טדימש



 תַתְר - קתָר | 273

 .ןרעװ טרעטיצעגֿפױא ,תֵתָרֲה -- | ןטלַאה :ןדניבוצ ;ןקיטסעֿפוצ ,קֵּתַר --
 ןריניצסַאֿפ :טדימשעגוצ ןטלַאה :טסעֿפ
 .(.גרעביא)

 : טקיטסעֿפעגוצ :ןַײז טדימשעגוצ ,קֹזּתִר --
 ןקערשרעביא :ןרעטיצפיוא .,תֵּתְרַה - | טריניצסַאֿפ :ןרעװ ןדנובעגוצ ;ןרעװ
 .ןרעדױשֿפױא : ךיז ,(.גרעביא) ןרעוו

 -יוש :;רדיז ועלסיירט :ןרעטיצ ,תֵּתַר --

 .ןרעדױשֿפױא ;ןרעד

 -יוש :גנורעטיצ ;רעטיצ .ז ,תָתָר ,תֵתָר .ןּפַאלקנָא :ןּפַאלק ,קָּתְרַה --
 ;גנושַאררעביא :;גנורעדיוש ;רעד :ןרעטיצ .ע'פ (תַּתְרִי ,תַתָר) תתָר

 .דהַּפ .ןרעדיוש :ךיז ןעלסיירט



 ֹּש

 .סָאו םעד ּבילוצ ,יִׁש םּוׂשִמ -- | ןיא תוא רעטסקיצַאװצנואנַײא ,(ןיִׁש}'ֹׁש

 .סָאװ םעד ןוֿפ ,יָׁש ָךֹוּתִמ - :ןעמרָאֿפ ייוצ טגָאמרַאֿפ ,תיב-ףלַא

 רעטכער רעד ןוֿפ טקנוּפ ַא טימ) ןיִש

 (ןיִס ךיז טנעייל) ןיִׂש ןוא (ןביוא ,טַײז

 טַײז רעקניל רעד ןוֿפ טקנוּפ ַא טימ

 ,300 -- לָאצ ןוא רעֿפיצ סלַא .ןביוא

 .סָאװ םעד ךרוד ,יָׁש יִדְי-לַע =

 .לָאז'ס ידּכ ,יִׁש תַנְמ לַע -

 יאֹׂשָנ ןוֿפ םרָאֿפ-סגנולעֿפַאב .גָארט ,אָׂש

 -מָאּפ :ןּפעש .י"פ י
 יי או ר , -ערפ ַא יװ טמוק ,יִׁש ,יִׁש ,יֵׁש ,יִׁש

 .ןעמוקַאבסױרַא ,רעטרעװטַײצ ,רעטרעװכַאז וצ סקיֿפ

 -רַאֿפ ןוא ןעמענ ,רעטרעװטּפַאשנגיײא

 ;לַײװ ;סָאװ :טַײדַאב ןוא ןעמענטַײב

 ,בילוצ :זַא :עכלעו :רעכלעוו

 -גַאמ : ןייטש-סגנואיצוצ ,תֵבֲָאֹוׁש ןֵבֲא --
 ,חוּכ-סגנואיצוצ ;טענ

 טעּפמָאּפעג :ןרעװ טּפעשעג ,בֵָאָׁשִה --

 -וקַאבסױרַא : ןרעוו טעּפמולּפעג : ןרעוו ,לַײװ :ּוװ טרָאד ,יֵׁשְּב ,יָׁשָּב --
 .ןרעו ןגױצעגסױרַא :ןרעװ ןעמ .ןעוו ;זַא ,דֵׁשִּכ --

 .ןעּפמָאּפסױרַא : ןּפעש ,בֵאָׁש --| -ַאבנָא סָאװ :טַײצ רעד וצ ,יֵׁשְל =

 .טגנַאל
 :ןּפעש :ןּפעש (ןצעמע) ןכַאמ ,בֵאְׂשַה --

 .ןעּפמולּפ ; ןעּפמָאּפ .סָאװ םעד ךָאנ :יװ םעד ךָאנ ,יָׁשְבִל יי

 .ןרעװ טּפעשעגסױא ,בֵאָּתְׁשִה -- ןעװ טַײצ רעד ןיא ;ןעוו ,יֵׁשִמ -
 -יוזביוטש ,(קָבָא בָאוש =) .ז ,קָבֵאַׁש םעד ןוֿפ :םיוק ;יװ םעד ךָאנ ,יָׁשָּכִמ --

 .רעג א רעג .טנעמָאמ
 .וצ ידּכ ,-ֵׁש ליִבְׁשִּב --

 :ןעשטיר .ע"פ ,(גַאְׁשִי ,נַאָׁש) גאְׁש |
 .ןלירב :ןעַײרש = | .לָאז'ס ידּכ ,דָׁש יֵדָּכ -
 .ןעַײרשסױרַא ,נָאַּתְׁשִה -- | .סָאװ טעמּכ ,-ֵׁש טַעֶמַּכ -
 :שינעשטיר :שטיר .נ הָנָאְׁש .ז ,גַאַׁש ! .רעדייא ,ֶׁש יֵבְפִל 1 ׂ : עי
 .לירגעג :יירשעג | .לַײװ רַאֿפרעד ,יֵׁש יֵנָּפִמ --
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 .  .םיובנענעט .ז ,יָנֲאַׁש

 ;ןַײז טסיװ .ע"פ ,(הָאְׁשִי ,הָאָׁש) הֹאָׁש
 .ןַײז טרעטשעצ :ןַײז טסוּפ

 :ןרעװ טסיו ,הֵאְּׁשִה =

 .ןרעוו טרעטשעצ

 :ןרעװ טסוּפ

 .ןרעטשעצ :ןטסיװרַאֿפ ,הֵאְׁשַה --

 .ךיז ןרעדנּוװ ; ןעניוטש ,הָאָּתְׁשִה -

 :קילגמוא :ןברוח :עֿפָארטסַאטַאק .נ ,הָאֹׂש
 ;גנודנעלרַאֿפ :גנוטכינרַאֿפ ;ךָארב
 ,בורג ;ךָאל :שינרעטצניֿפ

 :רעטעּפמָאּפעג :רעטּפעשעג .ת ,בּואָׁש
 .רענעמוקַאבסױרַא ;רעטּפמולּפעג

 .רעבעצ :רעמע :ּפעש .ז ,בֹואָׁש

 ץַאלּפ רעד .ז ,הָבּואְׁשַה-תיֵּב ,הָבּואְׁש
 רעסַאװ טפעשעג טָאהימ ןעכלעוו ןוֿפ
 ןטצעל םעניא חבזמ ןֿפױא ןסיג וצ
 .תוּכוס ןוֿפ גָאט

 ,םונהיג :רבק :טלעוו-ענעי .נ"וז ,לֹואָׁש

 ,לֹואְׁש יֵרָצְמ ,לֹואְׁש יֵלְבֶח --
 .ןדַײל

 -םונהיג

 -סיוא :רעטגרָאבעג :רענעילעג .ת ,לּואָׁש
 .רעטגרָאבעג

 .שע :רעדורעג :למוט ;םרַאיל .ז ,ןזאָׁש

 ;רעַײז ;גייטרעיוז .ז ,רֹואָׂש

 ;ןליוורעדיװ :לקע ןׁשָּתָנ-טָאְׁש .ז ,טָאְׁש
 ,גנוטכַארַאֿפ ;לגימ

 .רעשטַאז

 ;ךיז ןסואימ .ע"פ ,(טֵאְשִי ,טֵאָׁש) טאָׁש
 ,ןטכַארַאֿפ

 -מולּפ ;גנוּפמָאּפ :גנופעש .נ ,הֶביִאְׂש
 .םוקַאנסױרַא ;גנוּפ

 -רַאֿפ ;גנוגיילעצ : גנורעטשעצ .נ ;הֵּיִאֶׁש
 ,גנוטסיוורַאֿפ ;גנודנעלרַאֿפ : גנוטכינ

 טא י.י - יִנֲאַׁש

 ;גנוגרָאבסױא :;גנואַײלטנַא .נ ,הָליִאְׁש
 .גנוגערֿפסױא :גנוגערֿפ

 .גנוסירגַאב ,םֹולָׁש תַליֵאְׁש -

 .עיצַאלעּפרעטניא .נ ,אָּתְליִאְׁש

 -ָאלב :גנומעטָא ;גנומעטָאנַײא .נ ,הָפיֵאְׁש
 ,גנוצכעל :רעגַאב ;גנובערטש :גנוז

 ןוֿפ) בורק רענעבילבעגרעביא .ת ,ריִאָׁש
 .(םענעברָאטשעג ַא

 -סיוא :ןגערֿפ .י"פ ,(לֵאְׁשִי ,לֵאָׁש) לאָׁש
 :ןרעגַאב :ןטעב :ןגערֿפכָאנ :ןגערֿפ
 ןֵא ןגערֿפ ;ןעַײלסױא :ןעַײל : ןגרָאב
 .הצע

 ףיוא ןטעב ,תּומָל וׁשְּפַנ תֶא לאָׁשְי--

 .טיוט םעד ןילַא ךיז

 ןַא ןצעמע ןגערֿפ ,יָנּולְּפ ויִּפ תֶא לאָׁש --
 .הצע

 -עמע סָאװ ןגערֿפכָאנ ,"םולְׁשִל לאָׁש --
 .טכַאמ רעצ

 יד ןוֿפ רענייא ,לֹזאָׁשִל ַעֵדֹזי ֹוניֵאָׁש --
 ןגעוו טלייצרעד טרעװ סָאװ םינב ריֿפ
 -עש :חסּפ לש הדגה רעד ןיא יז

 טשינ ןעק סָאװ ַאזַא :רעקידװעמ
 ,ליומ סָאד ןענעֿפע

 !רעסעב טשינ גערֿפ !לֵאְׁשִּת לַא --

 טגערֿפעגסױא :ןרעוו טגערֿפעג ,לֵאָׁשִה --
 ןטעבעג :ןרעװ טשרָאֿפעגסױא :ןרעװ

 .ןרעוו

 :ןייגרעד :ןשרָאֿפסױא ,לֵאֵׁש ,לֵאָׁש --
 .(הבדנ ,םימחר) ןטעב :ךיז ןגערֿפסױא

 רעביא ןײגמורַא ,םיִחְתֶּפַה לַע לֵאָׁש -
 .רעזַײה יד

 :ןגערֿפ :ןגרָאבסױא :;ןעַײל ,לֵאְׁשַה --
 -ָארטעגרעביא רַאֿפ טרָאװ ַא ןעַײלסיױא

 .ןיז םענעג



 רָאְׁש -- לאָש

 -עגסיוא ;ןרעװ ןעִילעגסױא ,לֵאְׁשִה --
 ַא) ןרעװ ןעִילעגסױא :;ןרעװ טגרָאב
 .(ןיז םענעגָארטעגרעביא רַאֿפ טרָאװ

 ,גערֿפסױא :עגַארֿפ .נ ,הָלָאְׂש

 :םָעלבָארּפ :ןינע :עגַארֿפ .נ ,הָלֵאְׁש
 ;רעגַאב :שטנּוװ :עטיב :עבַאגֿפױא
 .גרָאב ;ַײלסױא

 ,עגַארֿפ .עשירָאטער ,תיִרֹוטיִר הָלֵאְׁש --
 .עגַארֿפ עוויַאנ ,םָּת תַלֵאְׁש --

 עשינבר ,(ת"וש) תֹובּוׁשְתּו-תולֵאְׁש --
 ןגַארֿפ ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא רוטַארעטיל

 .הכלה ףיוא סרעֿפטנע ןוא

 תוא רעד ,ּהָמָּתַה אַה ,הָלֵאְּׁשַה אה --
 ַא וצ טלעטשעגוצ טרעוװ סָאװ "ה,
 ַא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ וצ סע ידּכ טרָאװ
 .(.רבעה ןיא) םרָאֿפ -עגַארֿפ

 .(?) ןכייצ-גערֿפ ,הָלֵאְׁש-ןֵמיִס --

 .ןגױבעגַארֿפ .ז ,ןֹולֵאְׁש

 .עיצַאלעּפרעטניא .נ ,אָּתְלַאָׁש

 -רַאיל :ןעלמוט .ע"פ ,(ןַאְׁשִי ,ןַאָש) ןאָׁש
 .ןעמ

 .רעכעלנע טשינ :רערעדנַא .ת ,יַנֹאָׂש

 זיא ָאטשינ זיאס ביוא ,ינאָׁש אָּכִלְדִּב -
 זיא :טסיה'ס ,שרעדנַא ןינע רעד
 .הרירב ןייק ָאטשינ

 -רַאֿפ רעד ןיא רָאנ) .ע"פ ,(ןֵנאַׁש) ןֵנֵאַׁש
 ןיא ןבעל :זָאלגרָאז ןַײז ;(טייהנעגנַאג
 .החונמ

 ;ןקיאורַאב ,(ןֵנֲאַׁשְי ,ןֵגָאַׁש) ןֵנֲאַׁש --
 .זָאלגרָאז ןכַאמ

 טריֿפרעד :ןרעוו טקיאורַאב ,ןֵנֲאָׁש --
 .טײקיזָאלגרָאז וצ ןרעוו

 .ןרעו קיאור ןוא ליטש ,ןֵנֲאַּתְׁשִה --
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 ;רענָאלגרָאז .ת ,ָנֲאַׁש
 .רעשילידיא

 :רעקידהוולש

 :טייקידהוולש :טַײקיזָאלגרָאז .נ ,תֹוּגַנֲאַׁש
 .טייקשילידיא

 -ַא ;ןעמעטָא .י"פ ,(ףַאְׁשִי ,ףֵאָׁש) ףאָׁש
 :ןרעגַאב :ןבערטש :ןעמעטָאנַײר
 .ןעװעטַארט ;ןטערט : ןצכעל

 יּפָא ַײרֿפ :ןעמעטָאנַײרַא ,ַחֹור ףֹאָׁש --
 .ןעמעטָא

 ןכַאמ :ןרעװ טמעטָאעגנַײרַא ;ףֵאָׁשִה --

 -נַײרַא ;ןעמעטָאנַײרַא ןכַאמ ;ןעמעטָא
 .ןעגנול יד ןיא ןעּפמָאּפ

 :רעקידנרַאג :רעקידנבערטש .ת ,ןֵּפֲא
 א יד

 .רעזעיציבמַא

 ;גנובערטש ;טיײקשירערעגַאב .נ ,תּונָפֲאַׁש
 .טייקזעיציבמַא :שינעצכעל

 ;רעקידנבערטש :רעזעיציבמַא .ת ,יִנָּפֲאַׁש

 ,רעקידנצכעל ;רעקידנרעגַאב

 .רעזעיציבמא .ז ,ןָּתִּפַאְׁש

 .טײקזעיציבמַא .נ ,תּונָּתְפַאֶׁש

 ,רעזעיציבמַא :רעקידנבערטש .ת ,יָנָּתְפַאְׁש

 ,רֹואָׂש עז .רעשטַאז :גייטרעיוז .ז ,ראָׂש

 -יא ;ןבַײלב .ע"פ ,(רֵאְׁשִי ,רֵאָׁש) רֹאָׁש
 .ןבַײלברעב

 .ןבַײלברעביא : ןבַײלב ,רָאָׁשִה --

 .ןרעװ טזָאלעגרעביא ,רֹואֹׂש --

 .ןזָאלרעביא ,רֵָאְׁשַה --

 .ןרעװ טזָאלעגרעביא ,רָאָׁשִה --

 .ןבַײלברעביא :ןבַײלב ,רָאְָּׁשִה ==

 ,רערעדנַא ;לטשער :בַײלברעביא .ז ,רָאְׁש

 .טסַײג רענעביוהעג ,ַחֹור"רַאְׁש --

 .ןרעדנַא ןשיווצ ,רֵאָּׁשַה ןיִּב -
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 גייט ןשימסיוא ;גייט ןרעיוז .י"פ ,רֵאָׂש

 .גייטרעיוז טימ

 -רעיוז טימ ןרעוו טעװַארּפעגוצ ,רזאׂש --

 .(ץכעטענקרַאֿפ) גייט

 -סױא ;וַײּפש ;שײלֿפ :בַײל .ז ,רָאְׁש

 .(בַײל ןגייא) ֿבורק :טלַאה

 ,בורק רעכעלבַײל ,רֵׂשָּב-רֵאָׁש --

 -טולב :הבורק עכעלבַײל נ ,הָרֲאֵׁש

 .טֿפַאשהבורק

 -רַאֿפ טולב :טֿפַאשהבורק .נ ,תֹורֲאַׁש
 .טײקדנַאװ

 -נַא :לטשער :בַײלברעביא .נ ,תיִרֲאְׁש

 יערעד

 ןוֿפ ןבילבעג לטשער ,הָטִלְּפַה תיִרֲאְׁש --
 ,גנודנעלרַאֿפ

 -רעביא :ןדערוצ ;ןקָאל .י"פ ,אָׁשאַש

 ,אֵׁשַׁש עז .ןדער

 ;ךָארב :ןברוח :עֿפָארטסַאטַאק .נ ,תֵאְׁש
 .גנודנעלרַאֿפ :קילגמוא

 -כיוה :טייקסיורג ;טיײקרעכעה .נ ,תֵאְׂש
 -עג ;טײקנלָאװשעגנָא :ץלָאטש :טייק
 ,טישסיוא-טיוה :ץכעליווש

 טימ ,תֵאָׂש רֶתָיְּב טו

 .טֿפַארק רעמ

 טימ :חוּכ רעמ

 ,אֹׂשָנ ןוֿפ טרָאװלטימ) ןגָארטסױא ,תֵאֵׂש
 ,(טרָאד עז

 .רעטלַא :רעױרגזַײרג .ת ,בָׁש

 -נעמוקקירוצ ;רעקידנרעקקירוצ .ת ,בֶׁש

 .רעקידנבָאה-הטרח :רעקיד

 -ידנֿפױל ;רעײגַײברַאֿפ ,בֶׁשְו-רַבֹוע 4

 .(ןזעװקנַאב ןיא) ןובשח רעק

 -שח רעקידנֿפױל ,בָׁש ו רֵבֹוע ןוּבְׁשֶח -
 .ןוב

 תֶלוּבְׁש -- קט 2 א עי טא א

 ,בֹׁשָי ןוֿפ םרָאֿפילעֿפַאב .ץיז ,בֵׁש

 -ניּפ ייווצ ןוֿפ ןכייצ-דוקנ רעד ,אָבָׁש

 .אְוְׁש עז .(ָא) ךעלעט

 :טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא רעמענ .ז ,יֹאַּבַׁש
 .ענעגנַאֿפעג ןוֿפ רעטיה

 -לַאטעמ :לדנעּפש ;ןַאּפש .ז ,בֶבָׁש ,בֶבֶׁש

 ו .(ןטעברַאַאב םַײב) לַאֿפּפָא

 :ןעלבוה :ןצינשּפָא ;ןצינש .י"פ ,בֵּבַׁשש

 .ןכַאמ קינעטרעטנוא ;ןעלבוהּפָא

 טצינשעגּפָא ,בֹוּבֶׁש --

 .ןרעוו טלבוה

 -עגּפֶא :ןרעו

 .געוו ןוֿפ ןריֿפּפָארַא :ןריֿפקירוצ ,בָבֹוׁש --

 ,בֹוׁש עז

 .בּוׁש עז .ןעװַאהמורַא ,בָבֹוּתְׁשִה --

 -רַאֿפ :ןעגנַאֿפ .י"פ ,(הָּבֶׁשִי ,הָבָׁש) הֹבָׁש
 -עג ןיא ןעמענ :ןעמענרַאֿפ ;ןּכַאכ
 ןריזוטנָאק :ןּפעלשרַאֿפ :טֿפַאשנעגנַאֿפ

 .(ליּפש-טרָאּפס ןיא) רענגעק םעד

 ןעמונרַאֿפ :ןרעװ ןעגנַאֿפעג ,הֵבָׂשִה --

 .ןרעוו טּפַאכרַאֿפ ;ןרעוו

 .לכעבענ ,הָּבְׁשִּנַׁש קוניּת --

 .ןרעוו וצ ןעגנַאפעג ןַײז םרוג ,הָּבְׁשַה --

 .(ןייטשלדייא) טַאגַא .ז ,ֹובָׁש

 .גנולבוה ;גנוצינש : גנובָאש .ז ,בּוּבִׁש

 ,(שיֿפ) רעדנַאלֿפ .ז ,טֹוּבִׁש

 .רענעמונעגנַײא ;רענעגנַאֿפעג .ת ,יֹובָׁש

 .טלעג-זיילסיוא ,םיִיּובְׁש ןֹויְדִּפ --

 .טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא רעמענ .ז ,יֹובׁש

 .גנוגנַאֿפ .נ ,הָיּובְׁש

 ,לבריוו : ץיּפש-ןגַײװצ : גנַאז .נ ,תֶלֹוּבִׁש

 ,תָלְֹׁש עז



 טבָׁש -- ַעּובְׁש

 :ךָאװ ,(םיִעּובְׁש ,תועּובָׁש 'ר) .ז ,ַעּובָׁש
 .רָאי ןביז

 ןוֿפ ֿבוט-םוי ,תועונש ,תֹועּובָּׁשַה גַה --
 ,םירוּכיב ןוא הרוּת-ןּתמ

 .העוֿבש :גנורעווש .נ ,הָעּובְׁש

 .העובש-טיײהַײרט ,םיִנּומֲא תַעּובְׁש --

 .העובש עלַאדרוסבַא ,אְוָׁש-תַעּובְׁש --

 .העובש עשלַאֿפ ,רָקֶׁש תַעּובְׁש --

 .טַאלבנכָאװ .ז ,ןועּובְׁש

 .טַאלבנכָאוװיײװצ ,ןֹועּובְׁש-ּוּד -

 יַעֹובָׁש עז .תועוֿבש ֿבוט-םוי ,תֹועּובָׁש

 ,רעכעלטנכעוו .ת ,יִעּובְׁש

 .רעכעלטנכעווייווצ ,יִעּובְׁש"ּוּד --

 רעדָא גנונכייצ :גנולעטשנַײא .ז ,ץיֹוּבַׁש
 -ַאֿפנַײא :ךעלעטסעק ןיא גנואיינסיוא
 -יזעירָאגעטַאק : גנוריטסורקניא ; גנוס
 :עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא ןוֿפ גנור
 ,גנוטכעלֿפנַײא

 :רענעמוקַאב-עיסקעלּפָאּפַא .ת ,ץֹובָׁש
 ,(.גרעביא) רעטשַאררעביא קרַאטש

 -עגכרוד :רעקיטרַא-קיַאזָאמ .ת ,יִצּוּבִׁש
 .רענעטכָאלֿפעגכרוד :רענעֿפרָאװ

 ,גנוזָאלרַאֿפ ;גנוזָאלרעביא .ז ,קֹוּבָׁש

 :רעטקַאהעצ ;רענעכָארבעצ .ת ,רֹובָׁש
 ,רעטצַאלּפעצ

 רערעוװש :שינעכערבצרַאה ,רּובָׁש בל =

 .רעיורט

 -קיטייוועצ :רעטמעלקעצ ,בֵל רּובָׁש --
 .רעט

 -עצ ןוא רענעכָארבעצ ,ץֹֹוצָרָו רּובָׁש --
 .רעטעימָאל

 ,גנוקַאהעצ ; גנוכערבעצ .ז ,רֹוּבָׁש
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 -ַאמ עילַאק :וַײרג :רעלעֿפ .ז ,ׁשֹוּבְׁש
 ,גנוברַאדרַאֿפ ;גנואיירדרַאֿפ ; גנוכ

 ,גנורעטשעצ-ןגעוו ,םיִכָרָּדַה ׁשּוּבִׁש --

 :החונמ :ּור ;גנורעקקירוצ .נ ,תֹובָׁש
 טלַאהּפָא :ּור -בוט-םוי רעדָא -תבש
 .טעברַא ןוֿפ

 ןיא ץעזעג-עיצַאירטַאּפער ,תּובְּׁשַה קח --
 ןדעי טכער סָאד טיג ,לארׂשי תנידמ
 ןיא ךיז ןצעזַאב ןוא ןעמוק וצ דִיי
 יהנידמ רעד

 ןרעסעבסיוא .ע"פ ,(חַּבֶׁשִי ,חַבָׁש) ַחֹבָׁש

 .ךיז ןרעסעברַאֿפ :ךיז

 -רַאֿפ :ןרעװ טרעסעבעגסיוא ,ַחֵבָׂשִה --

 .ךיז ןרעסעברַאֿפ : ןרעו טרעסעב

 :ןרעסעבסיוא :ןביול ;ןעמיר ,ַחֵּבַׁש --
 .ןלייטסיוא ;ןקיאורַאב ;ןלעטשנַײא

 : טמירעג ןַײז :טביולעג ןַײז ,ַחֹוּבָׁש --
 .רעסעב ןַײז :טרעסעבעגסיוא ןַײז

 ;ןקיאורַאב :ןרעסעבסיוא ,ַחֵּבֶׁשַה --
 ,ךיז ןקיאורַאב :ךיז ןרעסעבסיוא

 .ןרעו טרעסעבעגסיוא ,ַחֵּבְׁשִה --

 ;ךיז ןעמירַאב :ךיז ןעמיר ,ַחֵּבִּתְׁשִה --

 .ךיז ןרעסעבסיוא ;ךיז ןביול

 -עסעבסיוא :םור :בױל .ז ,חָבֶׁש ,חַבָׁש
 -טנכייצעגסיוא :גנורעסעברַאֿפ ;גנור
 ,טייק

 .ביול םוצ :חֿבשל ,חַבֶׁשָל -

 .ןעקנַאד וצ טָאג ,לֵאָל חַבֶׁש --

 .טקווּפ רעוויטיזָאּפ ,תַבָׁשְל םַעַט --

 ,ביול .נ ,הָחֶבֶׁש

 .רעשירעביול .ת ,יָנָחִּבַׁש

 -סיוא ;ןּפַאלק .י"פ ,(טּבְׁשִי ,טֵבָׁש) טבָׁש
 .ןשטַײב :ןגָאלש :ןּפַאלק
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 -עג :ןרעװ טּפַאלקעגסױא ,טֵבָּׁשִה --

 רע טשטַײבעג :ןרעװ ןגָאלש

 -נַאק :קינּפַאר :טור :ןקעטש .ז,טֶבָׁש
 :רעטּפעצס :ּפעצ ;גַײװצ ;קישט

 .ףָארטש :טבש :;קָאטש-החּפשמ

 ,רעדעֿפבַײרש ,רֵפֹוס-טֵבֵׁש --

 .טַארעטיל ,רָפֹזס טֵבֵׁשְּב ּךֵׁשֹומ -

 רעדָא ןטכעלש םוצ ,דֶסֶחְל וא טֶבֵׁשְל --
 .וויטַאגענ רעדָא וויטיזָאּפ ;ןטוג םוצ

 עשידִיי ןעצ יד ,םיִטָבָׁשַה תֶרֶׂשֲע --
 ןטלָאּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ םיטֿבש
 ,(ןימינב טבש רעסיוא) הדוהי תוכלמ ןוֿפ
 -עּפש ןוא הנידמ ענעגייא ןַא ןפַאשעג

 דימּת ףיוא ןרָאװעג ןבירטרַאֿפ רעט

 . ךלמ ןשירושא ,רסָאלְּפ ךרוד י"א ןוֿפ
 -כערטַײצ .גלַא רעד רַאֿפ 722 ןיא)

 ,(גנונ

 ןטױל רָאי ןופ שדוח רעטֿפניֿפ .ז ,טֶבֶׁש
 ,(רַאונַאי םורַא) רַאדנעלַאק ןשידִיי

 טֶבֶׁשִּברֶׂשֶע הׁשִמֲח ,שֶבֶׁשִּב יט -
 .רעמייב יד ןוֿפ הנשה-שאר

 ,םוטעזיווקע -- טסוק-ןשטיװ .ז ,טֶּבֶטַבְׁש
 ,ךעלכַײט ןוֿפ ןגערב יד ףיוא טסקַאװ

 -נַאֿפעג .נ ,הָיְבִׁש ,הֵּיְבְׁש .ז ,יִבָׁש ,יִבְׁש
 -נעגנַאֿפעג ןיא) גנומענרַאֿפ :טֿפַאשנעג

 ,טײקנבירטרַאֿפ ;(טֿפַאש

 .דנַאל-סגנובַײרטרַאֿפ ,ֹויָבִׁש ץֶרֶא --

 -נעגנַאֿפעג ןיא ןעמענ ,יִבָּׁשּב ַחֹקְל --
 ,טּפַאש

 -עג ןוֿפ עטזיילעגסיוא ,יִבָׁש יִיּודְּפ --

 .טֿפַאשנעגנַאפ

 ,טֿפַאשנעגנַאֿפעג ןיא רעמענ .ז ,יַּבַׁש

 .למעלֿפ :קנוֿפ .ז ,ביִבָׁש

 ,טעמָאק .ז ,טיִבָׂש

 הָתיִבְׁש - טֹבֶׁש
 :עקשועטס :לגעטש .ז ,ליֵבְׁש

 ,טנירש

 .טימ רענעדלָאג ,בָהּזַה-ליִבְׁש --
 .געווכלימ ,בֶלָּחֶה-ליִבְׁש -
 יד ןוֿפ גנַאג ,ַעיִקְרָּד- ,אֵּיַמְׁשּד יִליִבְׁש --

 .למיה ןֿפױא ןרעטש

 ,ידּכ ;ןגעו ;רַאֿפ ,י"מ ,ליִבְׂשִּב (ליִבְׁש)

 -שיט ףיוא) רעֿפױל :טנירש .נ ,הָליִבְׁש
 .(ךעט

 ;דנַאבנרעטש :;לכיטנרעטש .ז ,סיִבָׁש

 ,עקּפוק

 ,טײקטַאז .נ ,תּועיִבְׂש ,הֶָעיִבָׂש

 -עגרַאֿפ ;גנוקידירֿפַאב ,ןֹוצָר-ְּתַעיִבְׂש --
 ,ןגינ

 ;טקַארט

 .רעטעביז .ת ,יִעיִבְׁש

 םֹוצ ,) ירשּת 'ג תינעּת ,יִעיִבְׁשַה םֹוצ --

 .("הֶיִלדְ
 --הכולמ עטעביז,תיִעיֵבְׂשַה הָמָצֲעַּמַה --

 .עסערּפ יד טניימעג

 ;(ןביז ןוֿפ עּפורג) לטעביז .נ ,הָיְעיִבְׁש
 .(קיזומ) טעטּפעס

 רָאי טנביז :לטעביז ןייא .נ ,תיִעיִבְׁש
 ,יעטעביז .ג"ת :(רָאי-הטימש)

 רעדָא רעטסעקרַא) טעטּפעס .נ ,תיֵעְבַׂש

 .(ןביז ןוֿפ רָאכ

 -ַאבכערבעצ :רעכעלכערבעצ .ת ,ריִבָׁש
 ,רער

 ,גנוכערבעצ .נ ,הֶריִבְׁש

 .טײקרַאבכערבעצ .נ ,תּוריִבְׁש

 .טֿפַאשנעגנַאֿפעג .נ ,תיִבָׁש

 החונמ :ור-תבש ;קַײרטש .נ,הָתיִבְׁש
 ,(טעברַא ןוֿפ)
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 ,דנַאטשליטשנֿפָאװ ,קֶׁשָנ"תַתיִבְׁש --

 .קַײרטשרעגנוה ,בָעָר-תַתיִבְׁש --

 .קַײרטשציז ,תָבָׁש-תַתיִבְׁש --

 דַאטס ףקוא ךיז ןצעזַאב ,הָתיֵבְׁש הֹנָק -
 .ליב

 .רעטנָאלּפ-ןסקיװעג .ז ,ְךַבֹׂש

 .קַאלטנבױט .ז ,ְּךֶבֹוׁש ,ְּךָבֹוׁש ,ְךַבׁש

 -גַײװצ :ץענ ענעטכָאלֿפעג .נ ,הָכָבָׂש
 ,עטַארג :םיוצ

 - -רעסַאװ :(דיילק ַא ןוֿפ) ּפעלש .ז,לָבֹׂש
 -טניוו ;ףיש עכעלגעווַאב ַא ךָאנ ּפעלש
 ,ןַאלּפָארע ןכעלגעװַאב ַא ךָאנ םָארטש

 ;ןעגנַאז ןבעגסױרַא .י"פ ,לֵּבְׁשַה (לֵּבַׁש)
 .האוֿבּת ןקיטַײצ

 -נַאז ןרימרָאֿפ ךיז ןבײהנָא ,לָּבַּתְׁשִה --
 .ןעג

 .עלעבַײל :קענש :קַאמילש .ז ,לּולְּבַׁש

 .ץכעילב-ןעגנַאז .נ ,תיִלַּבׁש

 .לבריוו :ץיּפשנגַײװצ ;גנַאז .נ ,תֶלֹּבָׁש

 ,ץיּפש-דרָאב ,ןָקְוַה תֶלֹּבֶׁש --

 עדנעװַאל ;דרַאנקיּפס ָּךְרַנ תֶלֹּבִׁש -
 .(ץנַאלֿפ)

 .ןטשרעג ,לָעּוׁש"תֶלֹּבִׁש --

 ןקיטעז .ע"פ (עַּבֶׂשִי יעַבְׂש .ַעֵבָׂש) עבֶׁש
 ןבָאה :טַאז ןַײז :ךיז ןקיטעזנָא :ךיז

 ,טשרוד םענעגייא ןשעל :גונעג

 ;טַאז ןכַאמ ;ןקיטעזנָא ,ֵעַּבַׁש --

 .ןוט

 גונעג

 .ןרעװ טַאז :ןרעוװ טקיטעזעגנָא ,ַעֹזּבִׂש --

 .ןוט גונעג :ןקיטעזנָא ,ַעַּבְׂשַה --

 ןוט טנגונעג ;ךיז ןקיטעזנָא ,ַעֵּבַּתְׁשִה =
 .ךיז
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 -כַײר :טײקלוֿפ :עֿפש ;טײקטַאז .ז יעָבְׂש

 .טייק

 ,טײקלוֿפ :טײקטַאז .ז ,עַבֹׂש

 .טעז רעד וצ ,עַבֹׂשְל =

 .רעלוֿפ :רעטקיטעזרעביא :רעטַאז .ת יעֵבָׂש

 ,ןרָאי טימ רעטקיטעזעגנָא ,םיִמָיעַבְׂש --
 .ןקז

 -רַאֿפ טימ רעטקיטעזעגנָא ,תַחַנ"עַבְׂש --
 .ןגינעג

 .רעטקידירֿפַאב ,ןֹוצָר-עַבְׂש --

 ַא ןביג :ןרעװש .ע"פ ןַעַבָׁשִה (עֹבָׁש)
 / .העובש

 ןעלּפָאט :לָאמ ןביז ןרזַחרעביא ,ַעַּבַׁש --
 ,ןביז ףיוא

 .ןביז ףיוא ןרעװ טלּפָאטעג ,ַעֹוּבֶׁש --

 .העובש ַא ןעמענּפָא :ןרעװשַאב ,ַעַּבְׁשַה --

 .ןרעו ןרָאװשַאב ,ַעַּבְׁשִה --

 .ךיז ןרעװשַאב ,ַעַּבִּתְׁשִה --

 ,לָאמ ןביז :(ךעלבַײװ) ןביז .מיש ,ץֵבָׁש

 .(ךעלבַײװ) ןצעביז ,הֵרָׂשֶע'עַבְׁש -- |

 סָאװ תוכרב ןביז יד ,תֹוכְרְּב עַבֶׁש --
 .הּפוח רעד תעב טכַאמ ןעמ

 ,רָאי-הטימש ,עַבָּׁשַה תַנְׁש --

 .(ךעלנעמ) ןביז .מ'ש ,הָעְבִׁש

 .(ךעלנעמ) ןצעביז ,רָׂשֲע"הָעְבִׁש --

 .ןביז יז ,םֵּתְעַבְׁש --

 יּפָא ןביז יד ,םֹוּנִהיַנ יֵרֹודְמ הָעְבִׁש --
 עכלעוו ךרוד ,םונהיג ןוֿפ ןעגנולייט
 תורצ :רעקידניז רעד ךרוד טייג'ס
 .ןשינעגָאלּפ ; תורורצ

 .טײזטַאז .נ ,הָעְבָׂש

 .קיצעביז ,םיִעָבֵׁש |
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 יירג ,ַאטניגַאוטּפעס ,םיִעְבַׁשַה םּוּגְרִּת --

 טכַאמעג) ך"נּת ןוֿפ גנוצעזרעביא עשיכ

 ,(רעצעזרעביא 70 ךרוד

 .ןביז .מ"ש ,הָנָעְבִׁש

 .קיכַאֿפנביז .פ"הת ,םִיַתָעְבִׁש

 ןיא ןעיינסױא :ןעלטסעק .י"פ ְץֵּבַׁש
 .ןעיינסיוא :ןקיטשסיױא :ךעלעטסעק

 ,ןגילסיױא :ןסַאֿפנַײא :ןטכעלֿפנַײא
 -עברַא ןריזעירָאגעטַאק ;ןריטסורקניא

 .עטלעטשעגנָא ןוא רעט

 טיינעגסיוא : ןרעוו טלטסעקעג ,ץֹוּבָׁש --
 טקיטשעגסיוא :ךעלעטסעק ןיא ןרעוו
 -עגנַײא :ןרעװ טיינעגסיוא :ןרעװ
 :ןרעו טריטסורקניא :ןרעװ ןטכָאלֿפ
 .ןרעװ טריזעירָאגעטַאק

 -עטַאק ַא ןיא ןסַאּפנַײרַא ,ץֵּבְׁשַה --
 .עירָאג

 ַא ןיא ןרעװ טסַאּפעגנַײרַא ,ץֵּבְׁשִה --

 .עירָאגעטַאק

 -עטסעק ןיא ךיז ןגיילסיוא ,ץֵּבַּתְׁשַה --
 .ךיז ןסַאֿפנַײרַא ;ךיז ןטכעלֿפנַײא :ךעל

 -נָאק :עיסקעלּפָאּפַא :קַאלש ..ז ,ץֶָבָׁש
 .שינעלגנַאר-טיוט :עיסלּוװ

 -קעלּפָאּפַא ;קַאלש-ץרַאה ,בֵּלַהיִַבְׁש --
 .עיס

 | -יא :ןזָאלרַאֿפ .ע"פ ,(קֹּבְׁשִי ,קֵבָׁש) קבָׁש

 .ןרעהֿפױא ; ןזָאלרעב

 .ןברַאטש ,יַח לָכְל םיִּיַח קֹבָׁש -

 ;ךיז ןקוקוצ .ע"פ ,(רֹּבְׂשִי ,רֵבָׂש) רֹבָׂש
 ,ןטכַארטַאב

 .ןקוקסיוא : ןֿפָאה ,רֵּבַׁש --

 .גנוטרַאװרעד ;גנונֿפָאה :קוקסיוא .ז ,רָבֵׂש

 -עצ :ןכערב .י"פ ,(רֹּבְׁשִי ,רֵבָׁש) רֹבָׁש
 ;ןכערבסױא :ןכערברעביא :ןכערב

 -רַאּפ ;ןטלַאּפשעצ :;ןּפַאלקעצ :ןקַאהעצ
 :ןדנעלרַאֿפ ;ןסַײרעצ :ןענעגרה ;ןטכינ
 ןכערב וצ זיַײּפש ןֿפױקרַאֿפ רעדָא ןֿפױק

 .בוח ַא ףיוא גנוטיווק ןביג :רעגנוה

 -רַאֿפ ןוֿפ ןצעזּפָארַא ,ןֹואָּנ תֶא רֹבְׁש --
 .טייקנסיר

 סנצעמע ןכערבעצ ,דֹוּבִל תֶא רֹבֶׁש -|
 ןליטשנַײא ;קיטײװ ןַײז םרוג :ץרַאה
 .ןרָאצ סנצעמע

 -עמע ןעמענוצ ,ֹומְחַל הֵּטַמ תֶא רֹבָׁש --
 .טיורב סנצ

 ,טשרוד םעד ןשעל ,אָמָּצַה תֶא רֹבָׁש --

 -עגרעביא :ןרעװ ןכָארבעצ ,רֵבָּׁשִה --
 : ןרעו ןכָארבעגסױא :ןרעװ ןכָארב
 -עצ :ןרעװ טּפַאלקעצ ;ןכָארבעצ ןַײז

 :ןרעװ טעטכינרַאפ :ןרעוו טקַאה

 .ןרעוו טדנעלרַאֿפ

 -ַאלקעצ :ןכערבעצ :ןקַאהעצ ,רֵּבַׁש --
 .ןדנעלרַאֿפ : ןעשטשרָאמעצ ;ןּפ

 וצ רעיוא'ס ןגיילוצ ,ןְזֹאָה תֶא רֵּבַׁשְל --
 .ןרעה

 -עו ןכָארבעצ :ןרעו טקַאהעצ ,רֹוּבִׁש --
 .ןר

 :ןעלקיטרַא-זַײּפש ןֿפױקרַאֿפ ,רֵּבְׁשַה --
 -יובעג ןפלעה :זַײּפש טימ ןגרָאזרַאֿפ
 ,סיזירק ַײב ןֿפלעה :ןר

 ַא ןדַײל :ןרעװ ןכָארבעצ ,רֵּבָׁשִה -
 .ךָארב

 ןכערברעביא :ךיז ןכערבעצ ,רֵּבִּתְׁשִה --
 .ךיז ןקַאהעצ :ךיז ןּפאלקעצ :ךיז

 :גנוכערבעצ :ץַאלּפ :ךָארב .ז ,רֶבָׂש
 ;לײט-ךורב ;ךורב :גנוכערברעביא
 ;גנודנעלרַאֿפ :גנוטסיװרַאֿפ ;רעטילּפש

 -ייל :ןיז :זַײּפש ;האובּת :קילגמוא
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 ;טַײדַאב :!גנוז
 .ערוטּפור

 :עליק :טָארקנַאב

 -נַארק :ילּכ ענעכָארבעצ ,יִלָּכ"רָבָׁש --
 .רעכַאװש ןוא רעק

 -יײװצרַאה :שינעכערבצרַאה ,בָל"רָבְׁש --
 .טעמוא רעפיט :קיט

 .ךורבנקלָאװ ,ןָנֶע-רָבָׁש --

 .ףור-סקילגמוא ,רֵבָׁש -תַקֲעַז --

 וקילגמוא ןַא ןוא ךָארב ַא !רָבֶׁשָו דֹׁש --
 .(ףורסיוא)

 :ןעגנַאלק-רֿפוש ענעסירעגּפָא ,םיִרָבְׁש --
 .(ןובשח ןיא) ןלייטכורב

 ,יִּתָמֲא רַבָׁש -
 .(ןובשח

 ןיא) לָאצכורב עטכע

 ןיא) לָאצכורב עטכעמוא ,הָּמִדָמ רֶבֶׁש --
 .(ןובשח

 ןיא) לָאצכורב עטשימעג ,בָּכְרִמ רָבָׁש --
 .(ןובשח

 לָאצכורב עטלּפַאטשעג .בָלָׁשְמ רָבֶׁש --
 .(ןובשח ןיא)

 -לטנעצעג) עלַאמיצעד ,יָנֹורְׂשֶע רָבָׁש --
 ,(ןובשח ןיא) לָאצכורב (עט

 לָאצכורב עשידָאירעּפ ,יֵרזזֲחַמ רָבֵׁש --
 .(ןובשח ןיא)

 ןיא) לָאצכורב עכַאֿפניײא ,טּוׁשָּפ רָבָׁש --
 (ןובשח

 .ז ,ןֹורָּבִׁש
 .גנודנעל

 -רַאֿפ ;גנוטסיװרַאֿפ ;ךָארב

 .רעַצ רעֿפיט ;קיטייו:צרַאה ,בֵל-ןורְבִׁש =

 :לדנַאה-האוֿבּת .ז ,ןורָבֵׁש
 .ןטקודָארּפ-זַײּפש ןגעוו

 לדנַאהרַאֿפ

 -נַאלק-רֿפוש ענעסירעגּפָא .ר"ז ,םיִרָבְׁש

 ,=יי--

 ןֿפירגַאב-בָאגוצ יד עז .ןלָאצכורב :ןעג

 .קיטש : ךורבּפָא .ג ,ריִרְבַׁש

 טלַאֿפ סָאװ) סַאפ ךוז ,ׁשֶמָׁשיִריִרְבַׁש --
 קנוט ַא ןיא גנונֿפע ןַא ךרוד ןַײרַא
 .(ללח ןעל

 -טייקדנילב רעשירַאדנעגעל .ז ,יִריִרְבַׁש
 .טרָאװ-ףושיּכ ;ןכייצ-ףושיּכ ;טסַײג

 ָאנָא -- ץנַאלֿפ עקיטרַאכעלבעב .ז ,קֶרְבַׁש
 .סינ

 -רעלעֿפ ןכַאמ :ןעײרדרַאֿפ .ייפ ,ׁשֵּבַׁש
 -יא :ןברַאדרַאֿפ :ןזַײרג ןכַאמ :טֿפַאה

 .ןזַײרג טימ ןביײרשרעב

 -רעלעֿפ :ןרעװ טײרדרַאֿפ ,ׁשֹוּבֶׁש --

 טימ ןרעװ טכַאמעג :ןרעװ קיטֿפַאה
 ,ןזַײרג

 עילַאק :ןרעװ ןברָאדרַאֿפ ,ׁשֵּבַּתְׁשִה --
 ןַײז העוט ;ךיז ןרימרָאֿפרעד :ןרעו

 .ךיז

 ןדיילקנָא :ךיז ןצנַארקַאב .ע"פ ,בָׁשְבַׁש
 .ץנַארק ַא טימ ךיז ןריצַאב ; ךיז

 נַאֿפ-ּפעלק :לדנעֿפ-רעטעוו .נ ,תַבָׁשְבַׁש
 ןלָאז לגײֿפ ץכעּפעלק טימ גַײװצ) רעג
 .(ןּפעלקוצ ךיז

 -רעביא םַײב) רעכַאמ-רעלעֿפ .ז ,ןָׁשְּבַׁש
 ןטכירַאב םַײב ,ןטסקעט ןבַײרש
 .(וו"זאא

 .זַײרג ;רעלעֿפ .נ ,אָּתְׁשַּבַׁש

 :ןרעהֿפױא .ע"פ ,(תֹּבְׁשִי ,תֵבָׁש) תֹבָׁש
 :ןעור :טעברַא ןוֿפ ךיז ןטלַאהּפָא

 ןטלַאהֿפױא ;תבש ןעװַארּפ :ןקַײרטש

 ,תבש ץעגרע ךיז

 :ןרעו טרעהעגֿפױא ,תֵבָּׁשִה יז

 .ןרעוו טרעטש

 -רַאֿפ
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 -רַאֿפ ; ןטלַאהּפָא ; ןרעהֿפױא ,תַּבְׁשַה --

 טשינוצ ;ןרעטש ;ןריטוַאקָאל ; ןטלַאה
 .ןרעטשרַאֿפ :ןכַאמ

 -רַאֿפ ;ןרעװ טריטוַאקָאל ,תַּבְׁשִה --

 .ןרעוו טשינוצ ;ןרעװ טרעטש

 -סַאּפ -ןוא-טסוּפ :סעזעג :ץיז .נ ,תֵבָׁש

 ;ורּפָא :ור :טלַאהּפָא :טײקלױֿפ :טייק
 טשינ רַאֿפ גנוקידעשטנַא ;ור-סגנַאװצ

 ,רעּפָאק :לַאֿפרָאֿפ ַא בילוצ ןטעברַא
 .(סקיוועג) םוטענַא

 רָאי-הטימש :ךָאװ :תבש .נ"זז ,תָּבַׁש
 תוכלה ןגעוו אּתכסמ-דומלַּת ןוֿפ ןעמָאנ
 ,ּתבש

 תבש רעטשרע רעד ,תיִׁשֹאֵרְּב-תַּבַׁש --

 .תוּכוס ךָאנ

 .חסּפ רַאֿפ תבש רעד ,לֹודָּגַה-תַּבַׁש --

 -שאר ֿברע תבש רעד ,ׁשֶדֹחַה"תַּבַׁש --
 .ןסינ שדוח

 ,םירוּפ רַאֿפ תבש רעד ,רֹוכְז"תַּבַׁש --

 -העשּת רַאֿפ תבש רעד ,ןֹוזֲח"תַּבַׁש --
 .בָאב

 תועוֿבש רַאֿפ תבש רעד ,הֶלַּכ"תַּבַׁש --
 .(םידרֿפס יד ַײב)

 -שאר רַאֿפ תבש רעד ,םיִכְרָבְמ-תַּבַׁש --
 .שדוח

 -העשּת ךָאנ תבש רעד ,ּומֲחַנ"תַּבַׁש --
 .ֿבָאב

 -שאר רַאֿפ םיתבש ייווצ ,הָרָּפ"תַּבַׁש --
 .ןסינ שדוח

 .תבש רעקיליײה ,ׁשֶדֹק"תַּבַׁש --

 ןוֿפ גָאט רעטולָאסבַא ,ןֹותָּבַׁש"תַּבַׁש --
 .רוּפּכ-םוי רַאֿפ .צַאב ,ור

 -שאר ןשיווצ תבש רעד ,הֶבּוׁש"תַּבַׁש --
 ,רוּפּכ -םוי ןוא הנשה

 ןוְתַּבֹׁש - תֹבׁש
 י ןשיװצ תבש רעד ,הֶריִׁש"ּתַּבַׁש --

 .טבש זיי ןוא

 ,(גנוסירגַאב) תבש-טוג ,םֹולָׁש-תַּבַׁש --

 -,וו"זאוא קיטסניד ,קיטנָאמ .קיטנוז יִּב יִׁשיִלְׁש ,יִּב יִנֵׁש ,תֶּבַׁשְּב רָחֶא -

 .יוג-תבש ,תָּבַׁש"לָׁש -יוג --

 רעד ןוֿפ גנורינַאֿפָארּפ ,תֵּבַׁש לּולָח --
 ,טייקילייה-תבש

 .טכַאנ-וצ-קיטַײרֿפ ,תָּבַׁש-ליִל --

 .טכַאנ-וצ-תבש ,תָּבַׁש יַאָצומ -

 ךָאנ תבש גנוגנערברַאֿפ ,תָּבַׁש גָנֹע --
 ,גָאטימ

 .גָאט רעקידקיטַײרֿפ ,תָבַׁש בֶרֵע -

 תוליֿפּת יד רַאֿפ .צַאב ,תָּבַׁש תַלְּבִק -
 .טכַאנ-וצ-קיטַײרֿפ

 ייוצ ןוֿפ טײקטַײװ ,תָּבַׁש םּוחָּת --

 סָאװ ,טָאטש רעד רעסיוא ןלייא טנזיוט
 .תבש םוא ןכַאמכרוד געמ דַיי ַא

 -שיחישמ רעד ןיא ןביולג .נ ,תּואָתְּבַׂש
 -יֿבצ יִתבַׁש יד :יֿבצ יִתבַש ןוֿפ טייק
 .גנוגעווַאב

 ,(סענַאלּפ) ןרוטַאס .ז ,יַתְּבַׁש ,יֹאֵתְּבַׁש

 גנילרעטעמש-לדנַאמ .ז ,דֵקָׁשַהיאֵתְּבַׁש
 ,(יריּפ ַאינרוטַאס)

 .י-צ יִתבַׁש ןוֿפ רעגנעהנָא .ת ,יִאָתְּבַׁש
 .סיטיגנינעמ ,גנודניצנָא-חומ .נ ,הָּתְבִׁש

 -לוֿפ :לעטשּפָא-טעברַא ;תבש .ז ,ןֹותָּבַׁש

 ;קַײרטש רענײמעגלַא :ור עקידנעטש

 ,סייררעביא-טעברַא רעניימעגלַא

 .רעקידתבש .ת ,יִּתַּבַׁש

 ,טייקידתבש .נ ,תייִּתַּבַׁש

 .קינטָאבוס .ז ,ןִיְתַּבַׁש



 ביִנַׂש -- אנָש

 -ֿפיוא : ןסקַאװ .ע"פ ,(אָנָׂשִי ,אָנָׂש) אנָׂש
 .ךיז ןּבייהרעד ;ךיז ןבייה

 .ןעמיר :ןבייהרעד :ןכַאּפ סיורג ,אָּנְׁשַה --

 -יוהרעד :טייקסיױרג :טייקכיוה ,אָנֵש --
 .טעטסעיַאמ :טייקנב

 ןַײז ;סיורג ןַײז .ע"פ ,(רֵּנְׁשִי ,בַנָׂש) בֹנָׂש
 ןַײז :שיטעטסעיַאמ ןַײז ;ןביוהרעד
 ,ךיז ןבייהרעד ;קרַאטש

 ןבױהרעד :ךיז ןביוהרעד ,בֵנָׁשִה --

 :ןַײז קרַאטש :ךיז ןבײהֿפױא ;ןרעװ
 ;ןרעװ טקרַאטשעג :ןרעװ טקיטסעֿפַאב
 .רַאבכיײרגרעדמוא ןַײז

 ;ןקרַאטש :ןבייהפיוא ;ןבייהרעד ,ֿבָנֵׂש --

 .ןקיטפערק

 טקרַאטשעג :ןרעװ ןביוהרעד ,בֹוּנָׁׂש --
 .ןרעוו טקיטֿפערקעג :ןרעוו

 -רעד :ןקיטֿפערק :ןקרַאטש ,בֵנָּׂשַה --
 .ןבייה

 -ֿפערקעג ;ןרעװ טקרַאטשעג ,בָּנְׂשִה --
 .ןרעוװ ןביוהרעד :ןרעװ טקיט

 קרַאטש :ןרעװ קיטכעמ בֵּנִּתְׂשִה --
 .ןרעוו

 -סעיַאמ ;טייקסיורג :;טייקכיוה .ז ,בֶגֵׁש

 .תולדג :טעט

 ;ןַײז העוט ךיז .ע"פ ,(נגֶׁשֵי ,גַנָׁש) נגָע
 :תועט ַא ,ןַײרג ַא ,רעלעֿפ ַא ןכַעמ
 .ןעשזדנָאלברַאֿפ

 .קידתועט ;קידנליװ טשינ ,גָנֹוׁשְּב --

 .רעלעֿפ : תועט .ז ,גָנֶׁש

 .ןעעזרַאֿפ :רעלעֿפ ;תועט .נ ,הָנָנְׁש

 ןָא :קידנליוו טשינ :תועטב ,הָנָנְׂשִּב --
 .ןיימ ןלעיצעּפס ַא

 ;ןרעֹו סיורג .ע"פ ,(הָנְׂשִי ,הָנָׁש) הנָׂש
 .ןסקַאװ :ךיז ןבײהֿפױא

 .ןרעמרַאֿפ : ןרעסערגרַאֿפ ,הָּנְׁשַה --

 ,תועט ַא ןכַאמ .ע"פ ,(הָּנְׁשִי ,הָנָׁש) הנָׁש
 ןוֿפ ןײגּפָארַא :רעלעֿפ ַא .זַײרג ַא
 :רעלעֿפ-ךַארּפש ַא ןכַאמ :געװ ןכַײלג

 -טימ ןרעוװ :ןּפעלשטימ ךיז ןזָאל
 טריֿפרַאֿפ :ןעשזדנָאלברַאֿפ ;ןסירעג

 .ןרעוו

 ;געװ ןכַײלג ןוֿפ ןריֿפּפָארַא ,הָנָׁשַה --
 .תועט ַא ןיא ןריֿפנַײרַא

 ,טייקסיורג :גנובייהרעד .ז ,בֹוּגִׁש

 .טייקנבייהרעד :טייקסיורג .ז ,יֹוּנַׂש

 -ַאמ טשימעצ :גנוכַאמ עגושמ .ז ,ַעֹנְנָׁש
 ,גנוכ

 -יטור :רעקיסילֿפ :רעטקישעג .ת ,רּונָׁש

 -נַאקַאב-טוג ;רעטײרּפשרַאֿפ ;רעטרינ

 ,רעט

 ;גנוזַײװרעביא :גנוקישרעביא .ז ,רֹונָׁש

 -סקע :גנוריטרָאּפסנַארט ;גנוריגעלעד
 .גנורידעפ

 .רָאטַאגַאּפָארּפ .ז ,ׁשֹונְׁש

 -עג :הלהב :זיורבפיױא ;למוט .ז ,ׁשֹונֵׁש

 .רעדליּפ

 -בָא :ןבעג גנוטכַא .ע"פ ,ַחָנְׁשַה ,(ַחֹנׁש)
 ;ןטיה :ןקרעמַאב : ןכַאװַאב ; ןריוורעס
 ,לָארטנָאק ןבָאה

 ;ןרעװ טיהעגּפָא ,ַחָנְׁשִה --

 .ןרעוו
 טכַאװַאב

 -כעמ :רעקיזיר :רענעביױהרעד .ת ,איִנֵׂש
 .רעקרַאטש :רעקיט

 ,זַײרג :תועט ;רעלעֿפ .נ ,הָאיִנֶׁש

 .םענרַאֿפ :טייקסיורג .נ ,תֹואיִגַׂש

 :רעקיטכעמ :רענעביוהרעד .ת ,ביִגֵׁש
 .רעכעלמענרָאֿפ :רעקרַאטש ;רעקיזיר
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 :טייקיטכעמ :טייקנביוהרעד .נ ,תּוּביִנַׁש
 .טיײקכעלמענרָאֿפ

 ;גנוכַאמ זַײרג :גנוכַאמ רעלעֿפ .נ ,הָניִנֶׁש
 ,גנוכַאמ תועט

 ןוא בַײל טימ גנובעגּפָא ךיז .נ ,הָיִנְׁש
 : .ןבעל

 ;טיײקידהנושמ ;יידיא סקיֿפ .ז ,ןֹזיָּנָׁש
 ;(סעּפע וצ) טײקכַאווש :יבָאה ;טייקיביל
 ;גנַאזעג לַאטנעמיטנעס ןוא ןביוהרעד
 ,גנַאזעג

 :טײקיסילֿפ :טייקטקישעג :נ,תּוריִנְׁש
 .טייקטניווועגוצ ;טייקטביאעגנַײא

 -טכעלשעג ןבָאה .י"פ ,(לְֵּׁשִי ,לֵנָׁש) לֹנֶׁש
 .ורֿפ ַא ןֿפָאלשַאב :גנואיצַאב עכעל

 -לַאװעגרַאֿפ : ןרעוו ןֿפָאלשַאב ,לֵנָׁשֶה --
 .ןרעוו טקיד

 ;ןרעװ ןֿפָאלשַאב ,לֹנׁש --
 .ןרעוו טקיד

 -לַאװעגרַאֿפ

 ;ױרֿפ עכעלצעזעג .נלְנֵׁש
 ,בַײװסּפעק :ױרֿפ

 עטנעקרענָא

 ,בַײװסּפעק :עטבילעג .נ ,הָנֹולְנִׁש

 -רעד ,(םַנ רֶׁשֲאַּב) .י"מ ,םֶגֵׁשְּב (םֶגֵׁש)
 ,לַײװ רַאֿפ

 ַא טימ ןדניברַאפ ;ןעװעגוֿפ .י"פ ,םָגֵׁש
 .ןעגניװצַאב :ןשרעהַאב :עגרַאצ

 ןדניברַאֿפ :ןרעװ טעװעגוֿפעג ,םֹוגָׁש --
 ,עגרַאצ ַא טימ ןרעוו

 .(ענוֿפ ַא וצ) עגרַאצ .ז ,םָנָׁש ,םַנְׁש

 -עצ :ןשוחעצ :ןכַאמ עגושמ .י"פ ןַעָגַׁש

 .ןעיירדעצ :ןעלמוטעצ ;ןשימ

 ;ןרעװ טיירדעצ :ןרעוו עגושמ ,ַעֹוּגָׁש --
 ,ןרעו טשוחעצ

 תּוריִרְנֵׁש - תּוביִּנַׂש

 ןוֿפ ןײגּפָארַא :ןרעוװ עגושמ ַעָּנַּתְׁשִה =

 .ןעַײרבמורַא ; ןעלמוטמורַא ; ןעניז

 :ץינַאמ :ןיזנַאװ :תעגושמ .ז ןֹועָּגֶׁש
 ,שינעדערנַײא

 :רעקיניזנַאװ :רענעגושמ .ת ,יַנֹועָנִׁש
 ,רעטדערעגנַײא ;קַאינַאמ

 ;ןקישסױרַא .י'ועפ ,(רֹנְׁשִי ,רֵנָׁש) רֹנָׁש
 ןבָאה :טביאעג ןַײז ; ןרעדַײלשסױוַא

 ,ןיטור

 -עד :ןזַײװרעביא ;ןקישסױרַא ,רָנַׁשש --
 ;ןריטרַאּפסנַארט :ןרידעּפסקע :ןריגעל
 .ןריניטור :ןעניווועגוצ ; ןביאנַײא

 -רעביא :ןרעװ טקישעגסױרַא ,רֹוּנָׁש --
 .ןרעו טריגעלעד :ןרעוו ןזיוו

 -כרוד ; ןביאנַײא :ןעניווועגוצ ,רֵנֶׁשַה -- |
 .ןרעּפיהרעביא ;!ןזָאל

 -גיײא ןרעוו :טניווועגוצ ןרעוו ,רָּנְׁשִה --
 .טביאעג

 ןרעו :ךעלגעטגָאט ןרעװ ,רָּנַּתְׁשִה --
 .טריניטור ןרעוו ;שיטערַאֿפַארט

 .המהב ַא ןוֿפ ןָאירבמע .ז ,רֶנָׁש

 -טקישעג : טייהניווועג ; ןיטור .ז ,אָרְנֶׁש
 ,טײקיסילֿפ ;טייק

 .טײקיסילֿפ-ךַארּפש ,אָנָׁשְלִד אָרָנִׁש -

 -גָאט :טייקטביאעגנַײא :ןיטור .נ ,הָרָנֵׁש

 -טקישעג :טייהניווועג :טייקכעלגעט
 .טײקיסילֿפ :טייק

 .םזיטַאמוער ;םזיטַאמווער .ז ,ןורָּנֶׁש

 -יטַאמוער :רעשיטַאמװער .ת ,יִנֹורְנִׁש

 .רעש

 יז ,ריִרָנׁש
 ,טַאגעלעד

 :רָאדַאסַאבמַא :רעטדנַאזעג

 ;טּפַאשדנַאזעג :עדַאסַאבמַא .נ ,תֹוריִרְנַׁש
 ,טײקשירָאדַאסַאבמַא



 הָָׂש -- ןְרָנׁש

 .רָאטידעּפסקע .ז ,ןֶרָנַׁש

 -ערַאֿפַארט :רעכעלגעטגָאט .ת ,יִתָרְנִׁש

 .רעניטור :רעכעלטנייוועג ;רעט

 .טסיניטור .ז ,ןָתְרָנָׁש

 .טייקטריניטור .נ ,תֹונָתְרָנָׁש

 -שינ :ןערָאנ .ע"פ ,(ׁשֹּנְׁשִי ,ׁשֵנָׁשן ׁשֹנָׁש
 .ןרעט

 -רַאֿפ :ןעלקנוטרַאֿפ : ןעלמוטעצ ,ׁשֵנַׁש --
 ,ןשימעצ : ןעיירד

 -נָאלּפרַאֿפ :ןרעװ טלמוטעצ .ׁשֹוגָׁש --
 .ןרעו טײרדרַאֿפ ;ןרעװ טרעט

 -נָאלּפרַאֿפ ; ךיז ןעײרדרַאפ ,ׁשֵּגַּתְׁשִה --
 .ךיז ןעלמוטעצ : ךיז ןרעט

 ;ךיז ןעלקיװטנַא :ןסקַאװ .י"פ ,גֵשָנַׁש
 .ןרירעּפסָארּפ

 -קיװטנַא :ךיז ןסקַאװעצ ,גֵׁשְנִּמְׁשִה --
 .ןרירעּפסָארּפ :ךיז ןעל

 ;גנואילבעצ :גנולקיװטנַא .ז ,גּוׂשְנָׂש
 ,גנורירעּפסָארּפ :סקּוװֿפױא :סקיוו

 | !טסורב-ןעױרֿפ ,(םִיַדָׁש .ר"ז) .ז ,דֵׁש ,דֶׁש
 ,ץרַאטשסױרַא רעטקידנוררַאֿפ

 -מוא :םזיטידנַאב :החיצר :בור .ז ,דׁש

 :גנוטסיװרַאֿפ :עֿפָארטסַאטַאק : קילג
 -עבַאלש ;רעכַאװש .ת .ךלימ-טסורב
 .רענעֿפלָאהַאבמוא :רעקיר

 -מוא ןַא ןוא ךָארב ַא !רָבֶׁשָו דֹׁש --
 | .(ףורסיוא) !קילג

 : !קילגמוא סױרג ַא !יִּדַׁשִמ דֹׁש --

 ;ןָאמעד :דש ;רעטוגטשינ ;לװַײט .ז ,דֵׁש
 ,(.גרעביא) קיזַמ

 ,קיזַמ ַא שטנעמ ַא ,תַחָּׁשִמ דֵׁש --

 .ץנַאט-םידש ,םיִדֵׁש-לֹוחְמ --
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 ַא) קױמ ַא שטנעמ ַא ,דִיָׁשְמ דֵׁש --
 .(רעקיֿפיֿפ ןוא רעקנילֿפ

 -ַאטנעירָא-דלעֿפ (שירעטילימ) .נ ,תּואָדָׂש

 .וו"זאוא ןעגנוביא-דלעֿפ ,עיצ

 .ןעװענָארב .י"פ ,רֶּדַׂש

 .ןרעו טעװענָארבעג ,דֹוּדִׂש --

 ;ןריבַאר : ןביור .י"פ ,(דֹּדְׁשִי ,רֵדָׁש) דֹדֶׁש
 -רַאֿפ ;ןטסיװרַאֿפ :ןענהצר :ןענלזג

 .ןקיצרַאֿפ ; ןדנעל

 -רעטנוא :ןרעװ טבױרַאב ,דֵדָּׁשִה ,דֵׁשִה --

 .ןרעװ טקירד

 :ןעװעכַאר :ןבױרַאב :;ןבױר ,דֶּדַׁש --
 :ןרעטשעצ :;ןטכינרַאֿפ :ןעװעבַארסיױא

 ,ןטסיװרַאֿפ

 טבױרַאב ,דֹוּדֶׁש --

 .ןרעוו

 .ןכערבעצ ;ןרעטשעצ ,דֵדֹוׁש --

 -עצ :ןרעװ טבױרַאב ,דָּדְׁשִה ,דֵׁשּוה --
 .ןרעו טרעטש

 טסיװרַאֿפ :ןרעוו

 :חטש-דלעֿפ :עקנָאל ;דלעֿפ .ניוז ,הֶדָׂש
 .טיבעג

 ַאב ךיוא דלעֿפ-האובּת ,ןְליֵא"הֵדָׂש --
 .רעמייב טימ ןסקַאװ

 :דלעֿפ טעברַאַאב טשינ ,רֹוּב-הֵדָׂש --
 .דלעֿפ טעװעדליװרַאֿפ

 ךעלטסניק דל9פ ,ןיִחָלֶׁשַה-תיֵּב הֵדָׂש --
 ,טרעסַאװַאב

 .דלעֿפ טרעסַאװַאבנגער ,לַעַּב"הַדָׂש --

 האוֿבּת טימ) דלעֿפ טײזרַאֿפ ,עֶרָז -הֵדָׂש --

 .(ןסקיוועג-ןטיוש רעדָא

 .ןטרָאג-סנירג ,קֶרִי"הֵדְׂש --

 ןוֿפ ַײרֿפ דלעֿפ טײזרַאֿפ ,ןְבָל"הֵדָׂש --
 ,רעמייב
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 .דלעֿפ שיטענגַאמ ,יִטַנְנַמ הָדָׂש --

 .דלעֿפ-ענימ ,םיִׁשָקֹומ-הֶדָׂש --

 .דלעֿפ-עשַאּפ ,הָעְרִמ"הָדָׂש --

 טשינ ךָאנ) דלעֿפ טרעקַאעצ ,ריִנ"הַדְׂש --
 ,(טײזרַאֿפ

 .דלעֿפטכַאלט ,בֶרֶקהֶדָׂש ,לָטֶק-הֵדָׂש --
 .דלעֿפ-עיצַאװרעסבָא ,הָּיִאְר-הֵדָׂש --

 ַאב ךעלטסניק דלעֿפ ,ןיִחָלֶׁש"הֵדָׂש --
 .טרעסַאװ

 ,טינש ןכָאנ דלעֿפ ,ףֶלָׁש"-הֵדָׂש --

 .דלעֿפילֿפ ,הָפּועְּת-הַדְׂש --

 .רעױּפ ,הֶדָׂש-ׁשיִא --

 -ילימ) ןעגנוביא-דלעֿפ ,הֶדָׂש"יַנּוּמִא --
 ,(שירעט

 .ןעגנוצנַאשרַאֿפ-דלעֿפ ,הָדָׂשייֵרּוצִּב --

 .ןטסוקנַײװ עדליוו ,הָדָׂש-ְןֵּפָּנ --

 !היחידלַאװ :היח עדליוו ,הֶדָׂש-תֵּיַח --
 .היח-ביור -

 .טָאטש-ץניװָארּפ ,הֶדָׂש-ריִע --

 -װַאקסורט ;עדגַאי עטיור ,הֶדָׂש-תּוּת --
 יעק

 ,דֵׁש עז .עכידש .נ ,הָדָׁש

 עקידנצייר :עדָאמָאק ;רעֿפוק .נ ,הֶּדָׁש
 .ליּפַאסקעס טימ יורפ :ױרֿפ

 ;רעטבױרַאב .ת ,דּודׁש
 .רעטעגרַהעג

 :רעטריבַארעצ

 .הליזג ;גנוריבַארוצ :גנובױרַאב .ז ,דּוּדִׁש

 .גנורעדנע עלַאקידַאר ,תֹוכָרֲעַמ דּוּדְׁש --

 .דלעֿפ טרעקַאעצ גנורינָארב .ז ,דֹוּדָׂש

 .ךודיש ;גנוריֿפֿפױנוצ-רָאּפ .ז ,ְּךּוּדָׁש

 ֵֵׁש -- הֶדָׂש

 -עררעביא ;גנוקָאל :גנודערוצ .ז ,לֹוּדֶׁש |
 ,גנוד

 -עג ַא ןַארַאֿפ זיא'ס זַא ,(ןיִּדֶׁש =) ןּוּדַׁש
 .ץעז

 .ץל רעניילק ;דש רעניילק .ז ,ןֹודָׁש

 ;רעטרַאדרַאֿפ ;רעטרַאװקרַאֿפ .ת ,ףּודָׁש
 .רעטסוּפ : רעליוה

 ;גנוקישסױרַא :גנוקיש .ז ,רּוּדַׁש
 ,גנוריטימסנַארטדָאידַאר : גנוד

 -געז

 .טָאג רעקיטכעמלַא .ז ,יִּדַׁש

 .ּפעטס :דלעפ .ז ,יֵדָׂש

 .רעשידש .ת ,יִדָׁש

 "יבַאר ;גנוביױר ;גנובױרַאב .נ ,הָדיִדְׁש

 ;לַאֿפנָא-ביױר ;לַאֿפרעביא-ביור ;גנור
 .גנונלזגַאב

 ,גנורינָארב .נ ,הָדיִרָׂש

 וצ טריטימסנַארט רעטסַאּפעגוצ .ת ,ריִדָׁש

 .ָאידַאר ךרוד ןרעוו

 ;גוויז ַא ןריֿפֿפױנוצ ; ןענכדש .י"פ ,ְךֵדַׁש
 .ןרָאּפֿפױנוצ

 טריֿפעגֿפױנוצ :ןרעוװ טנכדשעג ְךֹוּרָׁש =

 .ךודיש ַא רַאֿפ ןרעוו

 ;ןבָאה הנותח :ךיז ןענכדש .,ְךָּדַּתְׁשִה --

 .ךיז ןַײז ךדשמ

 -סיוא ןיא רעלטימרַאֿפ ;ןכדש .ז ,ןֶכָּדַׁש
 .ךודיש ַא ןריֿפ

 ןיא גנולטימרַאֿפ :תונכדַש .נ ,תֹונְכְּדַׁש
 .ךודיש ַא ןריֿפסיוא

 .ןדעררעביא : ןדערוצ ;ןקָאל .ייפ ,לּדַׁש

 טדערעגרעביא ;ןרעװ טקָאלעג ,לֹוּדׁש --
 .ןרעוו טדערעגוצ ;ןרעוו

 -נָא ןכַאמ :ךיז ןעימַאב ,לּדִּתְׁשִה --
 ;ךיז ןרעטנענרעד :ןווּורּפ ;גנוגנערטש



 יי יה מ ןש יש

 :ןעגנואיצַאב עטוג ןיא ןַײז
 .ךיז

 ,דָאס :דלעֿפ-האובּת .נ ,הָמָדְׁש

 ;ןענערברַאֿפ .ייפ ,(ףֹּדְׁשִי ,ףֵדָׁש) ףדָׁש
 .ןכַאמ טרַאװקרַאֿפ ; ןענעקירטרַאֿפ

 -ורטרַאֿפ :ןרעװ טנערברַאֿפ ,ףֶדָׁשִה --
 .ןרעוו טרַאװקרַאֿפ ;ןרעװ טנק

 ;ןענערברַאֿפ ָּדַׁש --
 .ןרַאװקסיױא

 ןענֿפנַח

 ; ןענעקירטסיוא

 .ןרַאווקסיױא :ןכַאמ טרַאװקרַאֿפ ,ףֶּדָׁשַה --

 -רַאֿפ :ךיז ןענעקירטסיוא ,ףֶּדַּמְׁשִה --
 .ןרעװ טנערברַאֿפ : ןרעוו טרַאװק

 -סיוא ;גנורַאװקרַאֿפ .ז ,ןֹופְּדִׁש .נ ,הָּפַדָׁש
 -עקורט ןוֿפ) גנונערברַאֿפ :שינעקורט
 .(שינ

 .ןדנעז :ןקיש .י"פ ,(רֹּדְׁשִי ,רֵדָׁש) רֹדָׁש

 -סנַארט :ןקישרעביא :ןקיש ,רֶּדַׁש --
 .(ָאידַאר ךרוד) ןריטימ

 .ןרעוו טריטימסנַארט ,רֹוּדִׁש --

 ןעגנערטשנָא :ךיז ןעַימַאב רָּדַּתְׁשִה =
 ,ךיז

 .ןייבנקור .ז ,רֶדָׁש

 -עב -- םיוב רעקיטרַאעזָאירעב .ז ,רָּדַׁש
 .ַאלוט-

 יָאלָאק :טכיש :יײר :עײלַא .ג ,הָרֵדָׂש
 ,טכיש רעכעלטּפַאשלעזעג :ץעדַאנ

 -ןעמולב :לַײזנקור :;ןייבנקור .נ ,הֶרָדָׁש

 ,לגנעטש-ןטכורֿפ רעדָא

 סיואגנעל) דייש-ךרַאמ ,הֶרָדָּׁשַה טּוח --

 .(ןייבנקור םעד

 ;לברַאװצַײרק ,ַהָרָדִׁש -לָׁש"זּול --
 .ןרעק (.גרעב

 .ןייבנקור ;לַײזנקור ,הָרְדַׁש"דּוּמַע --

 -יא)

294 

 .לֿפיש ַא ןיא עקלעב-דוסי .נ ,תיִרָדֶׁש

 ,סיטיכַאר :נ ,תֶרָדַׁש

 ,(טיײקנַארק-רענייב)

 .עלעקיצ ,(תֹויַׂש ,םיִּיַׂש 'ר) .ניוז הָׂש

 ,תודע .ז ,דֵהָׂש

 .גנוגָאז-תודע .נ ,אָתּודֲהְׂש

 -יוז ;ןעמיוז .ע"פ ,(הָהְׂשִי ,הָהָׁש) ההְׁש

 -רַאֿפ :ךיז ןקיטעּפשרַאֿפ ;ךיז ןעמ

 .ןַײז :ןלַײװ :ךיז ןטלַאה

 קנערק עשילגנע

 !ןזָאל ;ןטלַאהרַאֿפ ;ןטלַאהּפָא ,הֵהׁש --
 .ןעמיוז ;ןבַײלב

 ;ןטלַאהרַאֿפ :ןטלַאהּפָא ,הָהָׁשַה -
 .ןרעגייצ ;ןעיצ

 ךיז ןטלַאהנַײא ,ויָבְקִנ תֶא הָהְּׁשַה -
 .(ךיורבעג ןכעלריטַאנ ןוֿפ)

 -ּפָא
 ד

 ןטלַאהרַאֿפ :ןרעװ ןטלַאהעגּפָא ,הָהָׁשִה --
 .ןרעוו

 ןטלַאהרַאֿפ : ךיז ןטלַאהּפָא ,הָהַּתְׁשִה --
 .ךיז ןעמױזרַאֿפ :ךיז

 .רעטמױזרַאֿפ ;רענעטלַאהעגּפָא .ת ,יּוהָׁש

 -רַאֿפ ;גנוטלַאהרַאֿפ ;טלַאהּפָא .ז ,יֹוהְׁש

 ,גנומיוז

 .ץרעקולש .ז ,קּוהָׁש

 ;טַײצ גונעג :טַײצ עַײרֿפ .נ ,תֹוהָׁש
 .שינעּפעלשּפָא :גנוּפעלשּפָא

 רעביא הכרב רעד ןוֿפ ןעמָאנ ,ּונְיֲחַהְׁש
 ןסינעג םַײב רעדָא ,טכורֿפ רעַײנ ַא

 .ךַאז ַא ןוֿפ לָאמ עטשרע סָאד

 גנַאלק ןייא ןשיוצ סַײררעביא .ז ,יִהָׁש
 ,(קיזומ ןיא) ןטייווצ ןוא

 חַסֶּפ ,םֹויַה תֶּבַׁש ןוֿפ ת'ר) ,י"ָהְּפ יייֵהְׁש

 זיא טנַײה ,תֿבש זיא טנַײה ,םֹוּיַה
 -סיױא רעטסוּפ ַא יו טצונַאב (חסּפ
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 ךיא סייװ :ץוריּת רעטסופ ַא ,דייר
 ,סָאװ

 -רַאֿפ ;גנוטלַאהרַאֿפ :טלַאהּפָא .נ ,הָּיִהְׁש
 .גנופעלשּפָא ;גנומיוז ;גנובַײלב

 רעביא הכרב רעד ןוֿפ ןעמָאנ ,לֵּכַהְׁש

 טסקַאװ סָאװ ץלַא רעביא ןוא רעסַאװ
 ,דרע רעד ןוֿפ טשינ

 ,(ןייטשלדייא) סקינָא .ז ,םֵהֹׁש

 .ןצרעקולש .ע"פ ,קֵהׁש

 -עצ :ץרעקולש ַא ןעמוקַאב ,קֵהַּתְׁשִה --

 .ךיז ןצרעקולש

 .גנוצרעקולשעצ .ז ,קֵהָׁש

 .יירעטכיצ-ןסּפעש :;הנבל .ז ,(רַהַס) רֵתַׂש

 ןיא) קומש-טסורב .ז (ןֹורֲהַס) ןֹורֲתַׂש
 לגָאר :(הנבל רעבלַאה ַא ןוֿפ םרָאֿפ

 (סקעבעג)

 .טײהכַײלג .ז ,וָׁש

 .ץיּפש :גנובייהרעד :טייקכיוה .ז ,אֹוׂש

 .ןברוח ;גנוטסיװרַאֿפ .ז ,אֹוׁש

 -רָאג :טײקטסוּפ :רקש :טנגיל .. ,אָוָׁש
 -מוא :טײקשלַאֿפ :טייקידייל :טשינ
 .טײקיזָאלטרעװ ; דרוסבַא :טייקכעלצונ

 -רָאג וצ :טסיזמוא .פ"הת ,אְוָׁשַל ,אוֶׁש --
 .טשינרָאג רַאֿפ :טשינ

 -ענגיל : ןטשינרָאג ,אוָׁש-לָׁש -טיִׁשָנֲא --
 .ןשטנעמ עשיר

 ,תודע רעשיַאֿפ ,אְוַׁש דֵע --

 .העובש עלַאדרוסבַא ,אוָׁש-תַעּובְׁש --

 .הליֿפּת עטסיזמוא ,אְוָׁש-תַּלִפְּת -

 ךעלעטניּפ ייווצ ןוֿפ ןכייצ-דוקינ .ז ,אָוֶׁש
 .(ָא) תוא ןַא רעטנוא

 אָוְׁש רעד רַאֿפ .צַאב ,בָּכְרִמ אָוְׁש --

 בּוׁש -- הֶּיִהְׁש

 ץֶמֶק הַּתַּפַא טימ ןדנוברַאֿפ זיא סָאװ

 ,-ףָטֲח עז .לֹּגַס רעדָא

 ַא ןוֿפ ףוס םוצ אָוְׁש יד ,הָנֹאְוְׁש -
 .סױרַא טשינ ךיז טדער סָאװ ףַארט

 -נָא ןוֿפ ,אָוְׁש עטריטנעצקַא ,עָנ אָוֶׁש -

 סױרַא ךיז טדער סָאװ ,ףַארט ַא בייה
 .לוגס ַא יו טעמּכ

 .רעּפעש-רעסַאװ .ז ,בָאוׁש

 -רעסַאװ :גנוּפעש-רעסַאװ .נ ,הָבֲאֹוׁש

 .גנוּפמָאּפ -רעסַאװ : גנוּפמולּפ

 ,לַאװק-שדקמה-תיב ,הָבָאֹוּׁשַה תיֵּב -
 טּפעשעג ךעלרעַײֿפ טָאה'מ ןכלעוו ןוֿפ

 .תוּכוס ןוֿפ טנוװַא ןטייווצ םעד רעסַאװ

 גנורעַײֿפ יד ,הָבֲאֹוׁשַה תיֵּב תַחְמִׂש --
 -שדקמה-תיב ןוֿפ רעסַאװ ןּפעש ןוֿפ
 ןטייווצ םעד חבזמ ןֿפױא ןסיג ןוא לַאוװק
 ,תֹוּכוס ןוֿפ טנוװָא

 -מוא :ןברוח :עֿפָארטסַאטַאק .נ ,הָאֹוׁש
 -נעלרַאֿפ :גנוטכינרַאֿפ :ךָארב ;קילג
 .פינעטסיוו :שינרעטצניֿפ ;גנוד

 -רַאֿפ עקידנעטשלופ ,הָאֹוׁשְמּו הָאֹוׁש --
 .גנודנעל

 .אָוְׁש ַא טימ רעטריטקנוּפ .ת ,יִאְוְׁש

 .רעגרָאב :רעַײל :רעגערֿפ .ז ,לֵאֹוׁש

 -וצ : ןרעקקירוצ .ע"פ ,(בּוׁשִי ,בֶׁש) בּוׁש
 :ןרזַחרעביא :ןעמוקקירוצ ;ןייגקיר
 -ּפָא : ןבָאה הטרַח : ןרעוו ןבעגעגקירוצ

 .ךיז ןדנעוו

 "נַײא ךיז טָאה סעּכ ןַײז ,ֹוּפַא בֵׁש --
 .טליטשעג

 "נַײא ךיז טָאה ןרָאצ ןַײז ,ֹותָמֲח ֿבָׁש --
 ,טליטשעג

 .ןרָאװעג טנוזעג זיא רע ,ֹונָתיֵאְל בֶׁש --



 דוׁש - בוש

 ןזענעג זיא רע ,ויָלָע ֹוׁשָּפַנ הֶבָׁש --
 .ןרָאװעג

 .רעיײגַײ ברַאֿפ ,בָׁשָו רֵבֹוע --

 -קנַאב רעקידנֿפױל ,בָׁשָו רֵבֹוע ןוּבְׁשֶח --
 .ןובשח

 ,קירוצ ןוא ןיהַא ,בֹוׁשָו ךֹולָה --
 :ןעגנערבקירוצ :!ןריֿפקירוצ ,בֵבֹוׁש --

 :געוװו ןכַײלג ןוֿפ ןריֿפּפָארַא :ןכַאמ טוג
 טריװרַאֿפ :געוו ןכַײלג ןוֿפ ןײגּפָארַא
 .ןרעוו

 סָאד ןּבעגקירוצ ,ׁשֵפָּנַה תֵא בֵבֹוֹׁש --
 .ןבעלֿפױא ;תויח

 .ןגעוו ןרירװַאטסער ,תֹוביִתְנ בֵבֹוׁש --

 -קירוצ ;ןרעװ טריֿפעגקירוצ ,בֹוֿבֹׁש --
 .ןרעװ טכַארבעג

 -טנע :ןרעקקירוצ :ןבעגקירוצ ,בֵׁשָה --
 -עקרַאֿפ ;ןעיירדסיוא :ןדנעו :ןרעֿפ

 ;ןֿפורּפָא :ןרעֿפטנע :;ןלָאצּפָא :ןעווער
 .ןעמענקירוצ :ןרזחרעביא ;ןקיאורַאב

 .ןרָאצ ןוֿפ ןקיאורַאב ,הָמָח" ,ףַא בֵׁשֶה --

 .ךיז ןטכַארטרַאֿפ ,ֹובָבָל לֶא בֵׁשָה -

 -רעד :חוּכ-סנּבעל ןבעגוצ ,ׁשֵּתָנ בֵׁשָה --
 .ןקיטומ

 ,גנודנעוו ַא ןגָאזּפָא ,"יֵנְּפ תֶא בֵׁשֶה --

 ,ןקיטפערק :ןקרַאטש ,ַחּור בֵׁשֶה --

 -קירוצ :ןרעװ טרעקעגקירוצ ,בֵׂשּוה --
 .ןרעװ טריֿפעג

 ;ןעױרבמורַא : ןעווַאהמורַא ,בֵבֹוּתְׁשִה --
 .ןעװעצלמורַא

 ;רעדיװ .פ"הת ,בֹוׁש

 ,לָאמַא ךָאנ
 :ךָאנ ;רעטַײװ

 ,לָאמַא ךָאנ ,םַעַּפ בּוׁש --
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 :ץֶל :ובָאל :סדנוק .ז ,בֵבֹוׁש ,בֶבֹוׁש
 .רעדליוו

 ;טייקשינצל ;יײרעזובָאל .ג ,תּובְבּוׁש
 ' .טייקדליוו

 ;רעטַאװעזובָאל :רעשיסדנוק .ת ,יִבָבֹוׁש
 .רעדליוו

 :טיקליטש :טײקיאור :ור נ ,הָבּוׁש
 .טייקכעלטימעג

 .קיאור ןוא ךעלטימעג ,תַחַנְו הָבּוׁשְּב --

 .רעטנָאלּפ-ןסקיוועג .ז ,ְךֶבֹוׂש

 .קַאלשנביוט .ז ,ְךֶבֹוׁש

 -רעסַאװ : (דיילק ַא ןוֿפ) ּפעלש .ז ,לָבֹוׁש
 :ףיש רעכעלגעװַאב ַא ךָאנ ּפעלש

 -ָארע ןכעלגעוװַאב ַא ךָאנ םָארטש טניוו
 .ןַאלּפ

 .רעכערב :גנוריטיווק :גנוטיווק .ז ,רָבֹוׁש

 -ןלעוו ;רעכערב-עילַאװכ ,םיִּלַּג-רֵבֹוׁש --
 .רעּכערב

 -רעמייב) רעכערבטניוו ,ַחּור-רֵבֹוׁש --
 רע טניוו םעד טלעטשרַאֿפ סָאװ טױלּפ
 .(רעמייבנטכורֿפ ףיוא ןזָאלב טשינ לָאז

 .רעקַײרטש .ז ,תַבֹוׁש

 -קירוצ :ןטערטּפָא .ע'פ ,גֹוׂשֵה (גוׁש)
 .נֹוס עז .ךיז ןעיצקירוצ ;ןייג

 .רעקידנכַאמ-תועט :רעקידתועט .ת ,גֵגֹוׁש

 .קידתועט ;קידנליװ טשינ ,גָנֹוׁשְּב --

 ;ןריבַאר :ןביור .י"פ ,(דּוׁשִי ,דֶׁש) דּוׁש

 .ןענלזג

 -מוא : םזיטידנַאב :החיצר :ביור .ז ,דֹוׁש

 ;גנוטסיװרַאֿפ :עֿפָארטסַאטַאק ;קילג
 -עבַאלש :רעכַאװש .ת .ךלימ-טסורב

 ,רענעֿפלָאהַאבמוא :רעקיר
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 ,סולשַאב .ז ,אָדוׁש

 .סולשַאב-רעטכיר ,יִנָיַדְּד אָדּוׁש --

 .טידנַאב :חצור :;ןלזג :רעביור .ז ,דֵדֹזׁש

 :ךעלנע ןַײז .ע"פ ,(הָוְׁשִי ,הָוָׁש) הֹוָׁש
 יַאדּכ ןַײז :ןַײז טרעוו :ךַײלג ןַײז

 -טנַא :ןכַײלגסױא ;ןכַײלגרַאֿפ ,הָּוַׁש --
 -רעד :ןבעגוצ ;ןלעטשרַאֿפ ;ןלעטשנגעק
 .ןלייט

 .רָאֿפ ךיז לעטש ְּךֶׁשּפַנְּב הֶּוֵׁש --

 -סיוא ;ןכַײלגוצ ;ןכַײלגרַאֿפ ,הָוְׁשַה --

 .ןכַײלג

 טכַײלגעגוצ :ןרעװ ןכילגרַאֿפ ,הָוְׁשִה --
 .ןרעוו טכַײלגעגסױא :;ןרעוװ

 ןכַײלגוצ :;ךיז ןכַײלגרַאֿפ ,הֶּוַּתְׁשִה --

 .ךיז ןכַײלגסױא ;ךיז

 .ןיילּפ .ז ,הֵוָׁש

 -רעװכַײלג :רעכעלנע :רעכַײלג .ת ,הָוָׁש

 .רעקיסַאּפ :רעקיטרעוו ;רעקיט

 ףױא ךַײלג ההָוָשְּב הָוְׁש הָוׁשִּב -
 .ךַײלג

 .רעטקיטכערַאבכַײלג ,תויִכְז-הָוְׁש -

 .רעקיטרעווטלעג ,ףָסָּכ הָוֶׁש --

 .רעקיטליגכַײלג ,ׁשָפָנ"הָוְׁש --

 .רעקיטרעװכַײלג ,ְךֶרֶעֹ"הֵוְׁש --

 -עג) רעקילַארטשכַײלג ,ּתֹועְלֶצ"הַוְׁש --
 .(.כָא

 -עג) רעקידלסקַאכַײלג ,םִיַקֹוׁש"הָוָׁש --
 .(.מָא

 .ךַײלגרַאֿפ ; עיגָאלַאנַא ,הָוָׁש הֶרְזְּג --

 יד ןעו) גָאט רעכַײלג ,הָוָׁשַה םֹוּיַה --

 הֶחּוׁש -- אָדּוׁש

 טימ סיוא ךיז טכַײלג גָאט ןוֿפ גנעל
 רעט-21 :טכַאנ רעד ןוֿפ גנעל רעד
 .(רעבמעטּפעס רעט-23 ןוא ץרעמ

 ,טרעװזַײרּפ ןיא ,הָוְׁשַה חָּקִמְּב --

 .ךירטש רעקידתוֿפּתושב ,הָוָׁש דַצ --

 .ןדעי רַאֿפ ךעלגנעגוצ ,ׁשֵּפָנ לֶכְל הָוֶׁש --

 ןשיווצ) ןעמוקכרוד ,הָוְּׁשַה קָמַעָל אֹזּב -
 .(ךיז

 (ןייטשלדייא) סקינָא .ז ,םֵהֹוׁש

 -רַאֿפ :גנוכַײלגסױא :ךַײלגסיױא .ז ,יּנֹוֶׁש
 ;גנובעג -םרָאֿפ :טיײקכַײלג :ךַײלג
 .טרעוו

 .גנוקיטכערַאבכַײלג ,תֹויָכְז יּוּוָׁש --

 .טכיװעגכַײלג ,לֶקְׁשִמ יּנּוׁש --

 .זַײרּפ :טרעוו .ז ,יָוֹוׁש

 .אָּוִׁש ַא טימ רעטריטקנוּפ .ת ,יּווָׁש
 -ירטסיד-תורוחס :גנוקרַאמרַאֿפ .ז ,קנּוָׁש

 .עיצוב

 עז .ענעדנובעגוצ (ךעלבַײװ) .ת ,הָזּוׁש

 ,הָזּוחְׁש
 -יא ;ןריצַאּפש .ע"פ ,(ַחּוׂשֵי ,חָׂש) ַחּוׂש

 .ךיז ןייגרעב

 :ךיז ןגײבּפָארַא .ע"פ ,(ַחּוׁשָי ,הָׁש) ַחּוׁש
 ןַײז :ןרעדינּפָארַא :ךיז ןגײבנַײא
 .רעצ ןוֿפ ןגָאלשרעד

 -רעד ןַײז :ךיז ןגײבּפָארַא ,ַחֵחֹוּתְׁשִה --
 .רעצ ןוֿפ ךיז ןגייב ;רעצ ןוֿפ ןגָאלש

 םױבנגַײֿפ רעסַײװ .נ ,(חֹוׁש"תַּב) ַחּוׁש
 .(הנשמ רעד ןיא טנַאמרעד)

 ;רַאבַאכ .ז ,דֵחֹׁש ,דַחוש
 .דחוש :עיצּפורָאק

 ? ףיוקרעביא

 -ניר ;טײקֿפיט :ךָאל ;בורג .נ ,הָחּוׁש
 .קָאטש



 ְךּוש - טַחּוׁש

 ןוֿפ רעטכעש רעלעוטיר ;טחוש .ז ,טֵחֹוׁש
 ,תוֿפוע ןוא תומהב

 -כעש :עיסעֿפָארּפ-טחוש .נ ,תּוטֲחֹוׁש
 ,גנוט

 -נַאװק ןיא) רעלוֿפ :רערָאּפש .ת ,קַחֹוׂש
 .רעקידנעלכיימש :; (םוט

 -עגַאב ;דנַײרֿפ :רעקיטַאּפמיס .ז ,רֵחֹזׁש
 .רער

 ןוא ןיהַא ןייג .י"ועפ ,(טּוׁשָי ,טָׁש) טּוׁש
 -ַא :ןײגמורַא :ןריצַאּפשמורַא :רעהַא
 :ןעמיװשמורַא :ןעמיווש :;ןרָאֿפמור

 ַא טימ ןריֿפרעביא :לֿפיש ַא ןרעדור
 ,ףיש

 -ַאמ :ןײגמורַא : ןרעדנַאװמורַא ,טֵטּוׁש --
 :ךיז ןּפעלשמורַא :עיטרוקסקע ןַא ןכ
 .ןשרָאֿפ :ןעַײמשמורַא

 :רעסַאװ ןֿפױא ןסילֿפ ןכַאמ ,טֵׁשֶה --
 -יא ;עיצַאגיװַאנ-םַי (ןצעמע) ןענרעל

 .ןעלטימ-עיצַאגיװַאנ טימ ןריֿפרעב

 ;רעסַאװ ןֿפױא ןרעוו טזָאלעג ,טׁשִה --
 -טימ-סֿפיש טימ ןרעוװ טריֿפעגרעביא
 .ןעל

 -מורַא :ךיז ןּפעלשמורַא ,טֵטֹוׁשְתִה --
 .ןעלדנַאװמורַא : ןרעדנַאװ

 .ז ,טֹוש

 .עדנַאב
 -רעביור ;שטיוו ;טור :שטַײב

 :עיצַאיצנונעד :הריסמ ,ןֹוׁשָל טֹוׁש --
 ,גנודערַאב

 -ושמ ;שּפיט :טָאידיא ; רַאנ .ת ,הָטֹוׁש
 .רעטעברַאַאב טשינ :רעדליוו ;רענעג

 רענעכָארּפשעגסױא ,םֶלֹועָּבֶׁש הָּמֹוׁש --
 ,רַאנ

 ,רעטכעלּפ-ןעמַארג ,םיִזּורֲחַּב הָטֹוׁש --
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 -ַאֿפ ;דיסח רעשינלטב ,הָטֹוׁש דיִסָח -
 .רעגנעהנָא רעשיטַאנ

 ,ליוק עטעשזדנָאלברַאֿפ ,הָטֹוׁש רּוּדַּכ --

 סָאװ) טנוה רענעגושמ ,הָמֹוׁש בֶלַּכ --
 .עיבָאֿפָארדיה ףיוא טדַײל

 ,טור !שטַײב .ז ,טָטֹוׁש

 .עליטָאלֿפ .נ ,הָמָטוׁש

 -מורַא ךיז ; גנולגָאװמורַא .נ ,תּוטְטִוש
 (.גרעביא) :גנוּפעלשמורַא ךיז ;גנואיירד
 .קילבנַײרַא

 ,לגַײװצ :לטיר :טור .נ ,תיִטֹוׁש

 .נ ,תיטוש

 ,לֿפיש

 -טסעמרַאֿפ ;לֿפיש-טרָאּפס

 -נֿפױל ;רעקיֿפױל :רעקיסילֿפ .ת ,ףָמֹוׁש
 .רעקילַײא ;רעקימיווש ;רעקיד

 .-ילימ :טסיצילָאּפ :טנַאיצילָאּפ .ז ,רֵמֹוׁש
 .רענדרָא :חיגשמ ;רעטיה :רענָאיצ

 ,טנעגַא-םייהעג ,ׁשֶרָח-רֵטֹוׁש --

 רעשירעטילימ ;רַאדנַאשז ,יִאָבָצ רֶמֹוׁש --
 .טסיצילָאּפ

 .טסיצילָאּפ -סגנוגעווַאב ,הָעֹונָּת רֵטוׁש --

 .זַײרּפ :טרעוו .ז ,יָנְׁש ,יִוׂש

 ..טַאמ) טײקכַײלג :טײהכַײלג .ז ,ןֹויִוָׁש

 ,גנוקיטכערַאנכַײלג ,תֹויָכְז" ןֹויְוַׁש --

 ,טכיװעגכַײלג ,לֶקְׁשִמ-ןויְוִׁש =

 -נַעהּפָא :טײקיטליגכַײלג ,ׁשֶפָניןֹויְוֵׁש --
 .טייקיט

 -כַײלגמוא :טײהכַײלגמוא ,ןויְוָׁש "יא --
 (.טַאמ) טייק

 .ווירג .ז ,קָסיִוְׂש

 טימ ןצערגּפָא .י"פ ,(ְךּוׂשְי ,ְּךֶׁש) ךּוׂש
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 :ןציש :ןענעקרַאּפרַאֿפ :טױלּפ-רענרעד

 .ןעמריש

 -ַאב :ןקעדרעביא :ןעיצרעביא ,ְּךַכֹוׁש --
 .ןעמריש

 -נַאלּפ :גַײװצ-רענרעד .נ,הָכוׂש .ז ְךוׂש

 יעקעד

 .רעסעגרַאֿפ .ז ,ןֶחָכֹוׁש

 .רעגנידּפָא :רעגניד ;רעטכַאּפ .ז ,רָכֹוׂש

 ;םיוז :גערב :דנַאר .ריז ,םִיַלּוׁש (לּוׁש)
 יערַאב :סעניגרַאמ ;עניגַאּפ :עלָאּפ

 .גנומ

 ,טַײז רעד ַײב ;ןדנַאר יד א יִלנׁשְּב --

 ,לגניינרעל ,(אילָׁש) ולָׁש

 ,שיט יז ,ןֶתְלּוׁש

 .גנולסקעווטלעג .נ ,תֹונְחֶלּוׁש

 .רעלסקעווטלעג .ז ויָנָחְלּוׁש

 ,רָאטנַאק-לסקעוו .נ הינְְלּוש

 .רעשירעשרעה .ת ייָנָטְלוׁש

 ,לגנַײנרעל .ז ,הָיְלְַׁש הָיְלּוׁש

 ןָא :רעסעװרָאב ;רעטעקַאנ .ת ,לֶלֹוׁש
 .רעקידטשינרָאג

 ןזָאל :ןריֿפרַאֿפ ךיז ןזָאל ,לֶלֹוׁש ּךלֶה --
 .געו ןוֿפ ןריֿפּפָארַא ךיז

 :ןריֿפרַאֿפ ,לֶלֹוׁש (ּוהׁשיִמ תֶא) ְּךֶלֹּה -
 .געוו ןופ ןצעמע ןריּפּפָארַא

 -ײלרַאֿפ ;רענײנרַאֿפ ;רעריגענ .ז ,לֵלֹוׁש

 .רענעק

 -רַאֿפ :גנוניינרַאֿפ : גנוריגענ .נ ,תּולָלֹוׁש
 .גנונעקייל

 -עקײלרַאֿפ :רעקידנֿפרַאװּפָא .ת ,יִלְלֹוׁש
 .רעקידנגָאז-ןיינ ; רעקידנענ

 -קַאט :גנוצַאש :ןעמָאנ :לבָאנק .ז ,םּוׁש
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 0 ע עי אי - ְּךֵכֹוׂש

 סָאװ (ױרֿפ רעד ןוֿפ) ןכַאז ;גנוריס
 -יילק ;טשינרָאג :טצַאשעגנַײא ןרעוו
 .סעּפע ;טייקינ

 -יילק :סָאװ-סעּפע :סעפע ,רָבָּד םּוׁש --
 .טייקינ

 ןייק ןיא .,םיִנָּפ םּוׁשְּב ,ןָּפא םּוׁשְּב --
 ,לַאֿפ

 ."זיא סע עכלעוו ןָא "םוׁש יִלָּב -

 ,בילוצ :לַײװ ,םֹוׁש לַע םּוׁשל -

 .םורָאװ : בילוצ יֵׁש םּוׁשִמ --

 .סעּפע בילוצ :סָאװ בילוצ ,הָמ-םּוׁשִמ --

 !סָאװרַאֿפ ?הָמ םּוׁש לַע --

 .סָאװ םעד בילוצ דִׁש םּוׁש לַע -

 פ ,(םּוׁשָי ,םָׁש) םּוׁש
 ,םֹוׁשֵה --

 .ןרעװ

 ,גנוריסקַאט ;גנוצַאש .ז ,םֹוׁש ,םוׁש

 םעד ןוֿפ) עטסיל-סגנוצַאש ,םֹוׁש-תַרָגֶא --
 -יטעטשַאב-סגנוצַאש :(ןכַאז סנקידלוש

 .ןריסקַאט :ןצַאש .י"פ

 טריסקַאט :ןרעװ טצַאשעג

 ,גנוק

 -ףוג :גנוריסקַאט ;גנוצַאש :נ ,הָמּוׁש
 .גנולטימרַאֿפ ;עקװַאדָארב :ןכייצ

 -כילֿפרַאֿפ :רעטגָארטֿפױאַאב .ת ,הָמּוׂש
 .רעטעט

 יעבַאגֿפױא ןַא טָאה רע ויָלָע הָמּוׁש --

 ;רעקידיײל :רעטסוּפ ;רעטסיװ .ת ,םֵמֹוׁש
 רעמַאזנייא ;רעטזָאלרַאֿפ ;רעקידרבדמ
 .רענעגָאלשעגרעדינ

 .שינעטסיװרַאֿפ :שינעטסיוװ .נ ,הָמָמֹזׁש

 ,טייקטסוּפ :טייקטסיװ .נ ,תֹומְמֹוׁש

 ,טײקטעֿפ :סטעֿפ .ז ,ןָמֹוׁש

 .סטעֿפ .ז ,ןָמּוׁש



 ןיִכְפוׁש -- זיִנָמּוׁש

 טנָאמרעד) לבָאנק רעדליװ .נ ,תיִנָמּוׁש
 .(הנשמ רעד ןיא

 -יוא (ענירג) :רעציש :רעטיה .ז ,רֵמֹוׁש
 .א"א ןעלדנַאמ ,סינ ןוֿפ לָאשרעב

 עטצעזרַאֿפ ןוֿפ רעטיה ,םָּנִח רֵמֹוׁש --
 -רַאֿפ טשינ רעבירעד) ןיול ןָא ןכַאז

 .(טייקרעכיז רעייז רַאֿפ ךעלטרָאװטנַא !

 -רַאֿפ) רעטיה רעטלָאצַאב ,רֶכָׂש רֵמֹוׁש --
 ,טײקצנַאג רעד 'רַאֿפ ךעלטרָאװטנַא
 ,(הכלה עשידומלַּת

 -ַאב) טָאג רַאֿפ .צַאב ,לֵאָרְׂשִי רֵמֹוׁש --
 .(לארׂשי קלָאֿפ ןוֿפ רעציש

 ,הנמלַא עזָאלרעדניק ,םֶבָי תֶרֶמֹוׁש --
 לָאז רעגָאװש רעגנוי ריא טרַאװ סָאװ
 ןבָאה הנותח ריא טימ ןוא ןרעוו ףַײר
 .הצילֲח ןבעג ריא רעדָא

 ,(םולוקינעֿפ ,סקיוועג) רעּפָאק .ז ,רָמּוׁש

 ,לדַײב-רעטיה :נ ,הָריֵמֹוׁש ,הָרֵמּוׁש

 רעד וצ רעקירעהעגנָא .ת ,יָנֹורְמֹוׁש
 .הדע-םינורמוש

 -לייא רַאֿפ) סקיװעג-סַאזעס .זוםּוׁשְמּוׁש
 .(ןקעווצ-האוֿפר ןוא

 ,אנוׂש : דנַײּפ .ז ,אָנֹוׁש

 :רענעדיײשרַאֿפ :רערעדנַא .ת ,הָנֹוׁש

 ,רערעדנוזַאב :רעקיטרַאנדײשרַאֿפ

 ,ןֿפרּוװסױא ;רעכערברַאֿפ ,םיִנֹוֹׁש --

 .טיײקרעדנוזַאב ;טײקשרעדנַא .נ ,תֹונֹוׁש

 -ַאב :דיישרעטנוא ;:טײקשרעדנַא .ז ,יָנֹוׁש
 ,טייקרעדנוז

 רעטקנעװשרַאֿפ :;ןָאצ-ןזלעֿפ .נ ,תיִנֹוׁש
 ,גערב-םַי

 .ץַאק עדליוו .נ ,אָרָנּוׁש

 .סקַאלֿפ ןעמעק .י"פ ,(עּוׁשְי ,עָׁשן ַעּוׁש
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 :ןעַײרש :ןֿפור :ףליה ןֿפור ,ַעְנֵׁש --
 .ןטעב קרַאטש

 -ערַאילעצ :ךיז ןעַײרשעצ ,ַעָּוִּתְׁשִה --

 .ךיז ןעמ

 .יירשעג :ףור-ףליה .ז ,ַעֹוׁש ,עַוְׁש

 .רעקיטכעמ :רעקילעדַא :רעכַײר .ז ,ַעֹוׁש

 .יירשעג ; ףור-ףליה .נ ,הָעְוַׁש

 .(.גרעביא) קַארטיכ :סקֹֿפ .ז ,לָעָׁש ,לֶעּוׁש

 :רעטכעװ :;רעיטרָאּפ .ז ,רֵעֹׁש ,רֵעֹוׁש
 -רעיוט ;רעטכעװ-טָאטש :רעטכעוו-זיוה
 .(טרָאּפס) ןַאמ

 .רענעברָאדרַאֿפ :רעטכעלש .ת ,רֶעֹוׁש

 -עצ :ןֿפַײרגנָא .י"פ ,(ףּוׁשִי ,ףֶׁש) ףּוׁש
 !ןלַײֿפ :ןרעַײש :ןעשטשרָאמעצ ;ןקַאה

 ,ןבַײר ;ןֿפַײלש :ןרילָאּפ :ןקינייר

 -ַײשעגּפָא :ןרעװ ןבירעגּפָא ,ףֹוׁשָה --
 -עגּפָא :ןרעװ טלַײֿפעגּפָא :ןרעװ טרע

 .ןרעוו טגעז

 -ֿפיױא :ןבַײרּפָא ;ןלַײֿפ :ןרילָאּפ ,ףּיַש --

 ,רעַײֿפ ןזָאלב

 .רעקיטַאלג : רעטרילָאּפ .ת ,ףּוׁש

 .רעטיברַא ; רעטכיר .ז ,טֵפוׁש

 ,רֵקֹוח טֵפֹׁש --

 .רעטכיר-סנדירֿפ ,םֹולָׁש טֵפֹוׁש --

 .רעטכיר-שרָאֿפסױא

 רֿפַס ןטייווצ ןוֿפ ןעמָאנ ,םיִטָפֹוׁש --
 .ך"נּת ןיא) םינושַאר םיאיבנ יד ןיא

 .רַאנ .ז ,אָנָטְפּוׁש

 -יאור :ור :ןייב-טֿפיה ןוֿפ ּפָאק .ז ,יפֹוׁש

 .טייקילעזקילג :טייק

 -בַײר :לַײֿפ .ז ,ןִיְפּוׁש ,ןיִפּוׁש ,ןיִּפוש
 .לַײֿפ

 .סעִימָאּפ ,ריז ,םיִכְפֹוׁש ,ןיִכְּפֹוׁש
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 :רעקימָארטש :רעקילַאװק .ת ,עַּפֹוׁש
 .רעקידנוסכלַאב

 :ןרָאה :רֿפוש ,(תֹורָּפוׁש 'ר) .ז ,רָפּוׁש |
 .(לשמל גנוטַײצ) ןַאגרָא (.גרעביא)

 .טייקנייש ;טײקיסַאלקטשרע .ז ,ארַפּוׁש

 .אָרְפָׁש עז

 .סינָאּפידעה -- םולב-לגניצ .נ ,תיִרָפֹוׁש

 -רַאֿפ ;ןעקנעװשרַאֿפ .י"פ ,קֵקּוׁש (קּוׁש)
 :ןרעגַאב ;קידעֿפש ןסיגרַאפ ;ןסיג

 .ןבערטש :ןצכעל

 ןֿפױא ןטײרּפשרַאֿפ ; ןקרַאמרַאֿפ ,קוַׁש --
 .קרַאמ

 טײרּפשרַאֿפ :ןרעװ טקרַאמרַאּפ ,קֹונָׁש --
 .קרַאמ ןֿפױא ןרעוו

 .(דנַאר ןרעביא) ןסיגרעביא ,קֵׁשָה --

 -ערטש :ןצכעל :;ןרעגַאב ,קֵקֹוּתְׁשִּה -
 .ןעקנעב :ןב

 ;רַאזַאב ;קרַאמ (םיִקָוְׁש ר) .ז ,קּוׁש |
 ,גנוצכעל :רעגַאב ;עלַאה :סַאג

 .קרַאמ רעַײרֿפ ,יִׂשַּפָח קּוׁש --

 .קרַאמ רעצרַאװש ,רֹחָׁש קּוׁש -- !

 .ךַארּפש-קרַאמ ,קֹוׁשַה-ןֹוׁשְל --
 םערָא :ןייב-עקדיל ,(םיִקֹוׁש 'ר) .נ ,קוש

 .לקריצ ןוֿפ םערָא :קעַײרד ןוֿפ

 .רעלדנעה-קרַאמ .ז ,יאֵקּוׁש

 .ןייב-עקדיל .נ ,הָקֹוׁש

 ,רעקידרַאזַאב ;רעשיקרַאמ .ת ,יִקּוׁש

 ,גנורעסַאװַאב .ז ,יִקֹזׁש

 -יד ;לוויטש ַא ןוֿפ עװעלָאכ .נ ,תיֵקזׁש
 | .ןייב-עקדיל רענ

 .רעֿפױק-לקש .ז ,לֵקֹוׁש
 ,:5555555550::5 אייערע ירא עי רע יע יי טי.( טיי יי יי יי... כ- =

 הָרּוׁש - עַפֹוׁש

 -רעטנוא ךיז :רעקידנעקניז .ת ,ַעֶקֹוׁש
 ,רעטליוהעגסיוא :רעקידנעקנוט

 :רעקידנצכעל : רעקידנרעגַאב .ת ,קֵקֹוׁש
 .רעקידנעקנעב :רעקיטשרוד

 ;לֿפעש-יָאּפ :עטערָאק-קנירטנָא .נ ,תֵקֹוׁש

 - ַא טימ) ןגעז .י"ועפ ,(רֹוׂשָי ,רָׂש) רּוׂש
 :ןעקנעלּפָא :ךיז ןרעטַײװרעד :(געז
 .ךיז ןעלגנַאר :ןֿפמעק

 -ָאנ : רעשרעה סלַא ןעמיטשַאב ,רֵׂשָה --
 .רעשרעה סלַא ןרינימ

 ןקוקוצ :ןקּוק .י"ועפ ,(רּוׁשֵי ,רֶׁש) רּוׁש
 .ןרעיול :ןריװרעסבָא :ךיז

 -נַאלַאב ;קירטש ַא ףיוא ןייג ,רֶוֵׁש --
 .סקָא ןַא ןבַײרט ;ךיז ןריס

 גנוטכַא : ןריװרעסבָא : ןרעיול ,רֶרֹוֹׁש --
 .ןשרעה :ןבעג

 .ז ,רּוׁש
 .אגוׂש

 רעד :קיב :סקָא ,(םיִרָוְׁש 'ר) .ז ,רוׁש
 .(עיצַאלעטסנָאק-ןרעטש) סקָא

 ןוֿפ סקָא רעד :סקָאלֿפוב ,רֵּבַה-רוׁש --
 סחישמ ךָאנ ןסע טעוו'מ שיײלֿפ סעמעוו

 .ןעמוק

 :רעייג-קירטש .} ,רֶוַׁש
 .רעגנירּפש

 ;דנַײֿפ :רעיױמ-ץוש :;רעױמ

 ;טַאבָארקַא

 .סַאּפ-דלעֿפ רעטײזרַאֿפ .נ ,הָרֹוׂש

 -ָאלָאק :גנונדרָא ;הרוש :ייר .נ ,הָרּוׁש
 .עיניל :ענ

 -רָאֿפ יד :ץעזעג סָאד ,ןיִּדַה-תַרּוׁש --
 .טפירש

 סע יװ ;קירעהעג יו ,הָרּוׁשַּכוהָרּוׁשְּכ --
 .ןַײז וצ רעהעג

 ,קיגָאל יד ,ןֹויָּגנִהַה תַרּוׁש --



 ןופְִׁש -- הֶרּוׁש
 יע יא

 ןוא םימחר טימ ,ןיִּדַה תַרּוּׁשִמ םיִנָפִל -
 -עג ןוֿפ טייקגנערטש רעד טימ טשינ

 .ץעז

 -רעטנוא) ןגיוב רעטעריוװעג .ז ,ןֹורּוׁש

 .(ךַײלג ןבַײרש וצ עגַאל

 רעטנכייצעגסױא .נ הָקָרֹוׂש .ז ,קֵרֹוׂש
 .קָאטשנַײװ

 הדוקנ-לַאקָאװ רעד ןוֿפ ןעמָאנ .ז ,קֶרֹוׁש
 ."ו, רעדָא -

 ;רענעסיברַאֿפ ;אנוׂש :דנַײֿפ .ז ,רֵרֹוׂש
 ,רעשרעה

 .לּפָאנ .ז ,רֶרֹוׁש

 פָא :לַאװק :דוסי :לצרָאװ .ז ,ׁשֶרוׁש
 ,לצרָאװ-טרָאװ : םַאטש

 -האוֿפר) ַאזיהריצילג ,ץערקַאל .ז ,ׁשֹוׁש
 ,(סקיו עג

 .ךיז ןעײרֿפ .ע"פ ,(שֹוׂשָי ,שֶׂשן שּוׂש

 .ׂשיִׂש עז .ןכַאמ ךעלײרֿפ ,ׁשֵׂשֶה --

 -הּפוח :עגעלָאק :דנַײרֿפ .ז,ןיִבְׁשֹוׁש
 .רעטײלגַאב ;רעריפרעטנוא

 -ַאיגעלָאק :טֿפַאשדנַײרֿפ .נ ,תּוניבְׁשוׁש
 -הבורק-הלּכ רעדָא -ןתח :;טייקשיל
 .קנַאשעג-הנותח :טֿפַאש

 .רעסעטימ .ז ,טָׁשֹוׁש

 ,םיוב-החּפשמ :עיטסַאניד .נ ,תֶלָׁשּוׁש

 ַאנרָא-עילל :עיליל .ז ,ןֶׁשֹוׁש ,ןֵׁשּוׁש
 טנָאמרעד טנעמורטסניא-קיזומ :טנעמ
 ,םילהּת ןיא

 :(ןעמונעגנָא) זױר :עיליל .נ הָנַׁשֹוׁש
 ;(סַאלעּפיסירע) טײקנַארק-זיור :םולב
 ,לּפעק-לגָאנ

 (םולב-דלעּפ) ןָאמענַא ,ְּךֶלֵּמַה תַּנׁשֹוׁש --

 ,זיצרַאנ ,םיִקָמֲעָה תַּנִׁשֹוׁש --
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 רעשידִיי רַאֿפ .צַאב ,כֹקֲעַי תַּנַׁשֹוׁש --
 .טּֿפַאשניײמעג

 -ַא -- ץנַאלֿפ עדליוו ,וחיִרְי-תַּנׁשֹוׁש --
 ןַא ןוֿפ טײקנַארק-טױה ;:ַאקיטַאטסַאנ

 .ַאינַאמשיײל -- סיב-ןטקעזניא

 ,תֹוחּורְה"תַנַׁשּוׁש --
 יד טימ גנונכייצ)
 ,(ןטַײז-טלעוונשיווצ

 -םי קיברַאֿפ) זיור-םַי .נ ,םִייתַנׁשּוׁש --
 ,(ַאירַאניטקַא -- שינעֿפעשַאב

 .עטעזָאר .נ ,תָנָׁשֹוׁש

 ,טסוקנזיור :טסוקנעיליל .נ ,הָּתָנַׁשֹוׁש

 ,גנודער :ךערּפשעג .נ ,הָתֹוׁש ,אָתּוׁש

 -לײטנָא ;רעטקילײטַאב :ףּתוש .ז ,ףֶתּוׁש
 .רעמענ

 .טעברַאנעמַאזוצ ; תוֿפּתוש .נ ,תוּפְתּוש

 רעטנערבעגּפָא :רעכעלניורב .ת ,ףווָׁש
 .(ןוז רעד ןוֿפ)

 .גנונערבּפָא : גנוכעלנױרברַאֿפ .ז ,ףוּזׁש

 -עגנַײא :רענעטכָאלֿפעגכרוד .ת ,רֹוזָׁש

 ,רענעטכָאיֿפ

 ,םױלֿפ .ז ;ףיִזָׁש ,ףיִזְׁש

 ,גנונערבּפָא : גנונױרברַאֿפ .נ ,הָפיִזְׁש

 ןרעטש -ןטניוו

 ןוא ןטַײו-טלעװ

 ,גנוטכעלֿפנַײא :גנוטכעלֿפכרוד .נ ,הָריִזׁש

 יי ,(ףֹׁשִי ,ףַוָׁש) ףָֹש
 .ןעעזכרוד : ןעגנירדכרוד

 ןענערבּפָא :ןרעװ טנערבעגּפָא ,ףֶוָׁשַה --
 .ךיז

 .ךיז ןענערבּפָא ,ףֶּזַּתְׁשִה --

 -טּפלניורב :טײקטנערבעגּפָא-ןוז .ז ,ףֶוֹׁש

 ןטײק

 דנַארב-ןוז :טײקטנערבעגּפָא-ןוז .ז ,ןֹופְנֶׁש

 .ןסקיוװעג ףיוא) |

 : ןענערבּפָא
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 -כרוד ןבעװנַײרַא .י"פ,(רֹזְׁשִי ,רֵזָׁש) רֹוָׁש
 ,ןטכעלֿפכרוד : ןטכעלֿפנַײרַא !ןבעװ

 -כרוד :ןרעװ ןטכָאלֿפעגנַײא ,רֵזָׁשִה --
 .ןרעװ טבעוועגכרוד :ןרעװ ןטכָאלֿפעג

 -נַײרַא :ןרעװ ןטכָאלֿפעגנַײא ,רֹוִּׁש --

 .ןרעוו טבעוועג

 -נַײרַא : ןרעוו ןטכָאלֿפעגנַײא ,רֵזְׁשִה --
 .ןרעו טבעוועג

 ,ךיז ןטכעלֿפכרוד ,רֶּנַּתְׁשִה --

 ,רעטכעלֿפ-קירטש .ז ,רֶּזַׁש

 ,גנוטכעלֿפ-קירטש .ז ,רָזֵׁש

 .ןייבנקור ;לַײזנקור .נ ,הֶרְוְׁש

 -עגיובעגנַײא :רענעגױבעגּפָארַא .ת ,הֵׁש
 ןוא גינעק רעשיסרעּפ) ךַאש .ז .רענ
 ,(טַאמכַאש

 ,גנודערּפָארַא-ץרַאה : ךערּפשעג .ז ,ַחֵׁש

 .ַחיִׂש עז .טדערעג .י"פ ,חָׂש

 ;ןֿפױקרעטנוא .י"פ ,(רַחְׁשִי ,דֵחָׁש) דֹהֶׁש
 -ַאכ ןבעג : דחוש ןבעג :ןֿפױקרעביא

 ,רַאב

 -עג ;ןֿפױקרעביא :ןֿפױקרעטנוא ,דָחַׁש --
 .רַאבַאכ ןבעג ;דחוש ןב

 -רעטנוא :ןרעו טֿפױקעגרעביא דֹוחָׁש --
 .ןרעוו טֿפױקעג

 .רעוויטקעיבוס .ת ,דָחָׁשֶמ --

 -יימ עוויטקעיבָא ,תֶדָחֶׁשִמ יִּתְלִּב הֶעָּד --
 ,גנונ

 :ןֿפױקרעטנוא :;ןֿפױקרעביא ,דֵחָּׁשַה --
 ,רַאבַאכ ןבעג

 ,רַאבַאכ .ז ,דֵחֹוׁש ,דֵחֹׁש

 ;גנוקָאל ,םיִרָבְּד"דֲחֹׁש --
 ,רעטרעוו טימ ףיוקרעביא

 ;גנודערוצ

 ,רַאבַאכ ןוֿפ סָאװ-סעּפע דַחֹׁש"ִקַבֲא -

 ןּוחָׁש - רָֹׁש

 .ע"פ ,(הָחְׂשִי ,הֶחָׂש) הֹחָׂש
 ,רעסַאװ ןֿפױא ךיז ןטלַאה

 .ןעקנעװשרַאֿפ : ןעמיווש ןכַאמ ,הָחָׂשַה --

 ןגײבּפָארַא .ע"פ ,(הָחְׁשִי ,הָחָׁש) הֹחָׁש
 ןגיינ :ךיז ןגייבסיוא ;ךיז ןגייבנַײא :ךיז
 .ררע רעד וצ ךיז

 ;ןגײבּפָארַא ,הֵחָׁשַה -

 .ןגיינ ;ןגייב

 :ןסקינק :ןקינק :ןעינק הָוֲחַּתְׁשִה -
 ןגיײב :ךיז ןניינ :סיפ יד וצ ןלאפ
 .ךיז

 .שינעמיווש : גנומיווש .ז ,יּוהָׂש

 .רעסַאװ ףיט ,יֹוחָׂש ייֵמ --

 ;גנוֿפױקרעטנוא ; גנוֿפױקרעביא .ז ,דֹוחָׁש
 ,גנובעג-רַאבַאכ

 : ןעמיווש

 -סיוא :ןגייבנַײא

 רענעֿפילשעג :רעטֿפַײלשעג .ת ,ּוהָׁש
 .רענעדנובעגרעטנוא :רעטפרַאשעג

 -נובעגרעטנוא :ענעדנובעג .נ'ת ,הָזּוהְׁש

 .ענעד

 :קינעטרעטנוא ;קידהענכה .פ"הת ,ַחֹוחְׁש
 ,ּפָאק םענעגױבעגּפָארַא טימ

 -ַא :רענעגױבעגנַײא .ת ,ַחֹוחָׁש ,ַחּוחָׁש
 .רענעגױבעגּפָאר

 -קישטַאלּפעצ :רענעטכָאשעג .ת ,טּוחָׁש
 -ֿפַײלשעגנָא :רעטֿפרַאשעגנָא :רעט

 ,רעט

 -עגֿפױא :רענעגױצעגנַײרַא .ת ,לּוחָׁש
 .רעטקנילעגסיוא :רענעגיױצ

 -ּפָא-לַאטעמ : בױטש-לַאטעמ .נ ,תֶלֹוחְׁש
 ,לַאֿפ

 -יטרַאטינַארג ;רעּכעלנױרב .ת ,םּוחָׁש
 .רעק

 ,רעקידהמימח ;רעסייה .ת ,ןּוהָׁש



 קיִחְׂש -- ףּוחָׁש

 ;רעטרירטסַאק :רעזָאלוקרעבוט .ת ,ףּוחָׁש
 .רעקידרקֶצ

 .רענעסיררַאֿפ :רעקידהּפצוח .ת ,ץּוהָׁש

 ;ײרעכַאלּפָא :רעטכעלעג .זקֹוחָׂש
 .גנולַײװרַאֿפ :ליּפש :קזוח :טָאּפש

 :רענעבירעגסיוא :רענעבירעצ .ת ,קֹוחָׁש
 .רעטלווירדעגסיוא

 ,רעצרַאװש .ת ,רֹוחָׁש

 .טײקצרַאװש .ז ,רֹוחׁש

 גנוטעבנַײא :גנוצרַאװשרַאֿפ .ז ,רֹותְׁש
 .(הסקב ַא טימ גנודנעוו ךיז)

 .רעשרעה ;טּפױה .1 ,רָוֲחַׁש

 -ילָאכנַאלעמ : רענעגָאלשרעד .ת ,יִרֹזחְׁש
 ,רעש

 .בורג :ךָאל .נ ,תּוחָׁש

 ,גנוברַאדרַאֿפ .ז ,תּוחָׁש

 .טייקשירעכירק :טײקנלַאֿפעג .נ ,תֹוחָׁש

 ;ןֿפַײלשנָא ;ןֿפַײלש .י'פ ,זַחְׁשַה (זֹחֶׁש)
 ,ןֿפרַאשנָא :ןֿפרַאש

 -עגסיוא :ןרעװ טֿפַײלשעגנָא ,זֵחָׁשִה --
 .ןרעוו טֿפרַאשעגנָא ;ןרעוו טֿפַײלש

 טֿפַײלשעגנָא :ןרעװ ףרַאש ,זֲחַּתְׁשִה --
 .ןרעוו

 -יאורטסנָאקער :גנואױבּפָא .ז ,רּוזֲחֶׁש
 ,גנור

 .ןריאורטסנָאקער :ןעױבּפָא .י"פ ,רָזְחַׁש

 -נָאקער :ןרעװ טױבעגּפָא ,רֹוזְחָׁש --
 .ןרעװ טריאורטס

 ןגיױב .ע'פ ,(חֹׁשֵי ,חֵׁש ,חַחָׁש) ַחֹהְׁש --
 .ךיז ןגױבּפָארַא :ךיז ןגױבנַײא :ךיז

 ;ןרעװ ןגױבעגּפָארַא ,(חַׁשָנ) ַחֹּׁשִה --
 .ןרעוו טק ירעדינרעד
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 :ןרעדינּפָארַא :;ןגיײבּפָארַא ,ַתֵׁשָה --
 .ןקירעדינרעד

 :ןרעדינּפָארַא :ןגײבּפָארַא ,ַחֵחְׁשַה --

 .ןקירעדינרעד

 -רעד :ןרעװ טרעדינעגּפָארַא ,ַחָׁשִה --
 .ןרעוו טקירעדינ

 ;ךיז ןגײבּפָארַא :ךיז ןגייב ,ַחֵחֹוּתְׁשִה --
 ,טלֿפײװצרַאֿפ ןַײז

 ;ןשטעווקסיוא .י"פ ,(טֵחְׂשִי ,טֵחָׂש) טחֶׂש
 .ןעגנערדסיוא

 -סיוא ;ןרעװ טשטעווקעגסיוא ,טָחָׁשִה --
 .ןרעו טגנערדעג

 ;ןטיױט :ןטכעש .י"פ ,(טֵַחְׁשִי ,טֵחָׁש) טֹהָׁש
 .ןענעגרַה :ןעליוק

 טעלוקעג ;ןרעװ ןטכָאשעג ,טֵחָׁשִה --
 .ןרעו טעגרַהעג ;ןרעװ טױטעג :ןרעו

 ;ןעליוק ןכַאמ :ןטכעש ןכַאמ ,שֵחְּׁשַה --
 .ןענעגרה ןכַאמ ;ןטיוט ןכַאמ

 .עכַאּפ :םערָא-רעטנוא .ז ,יָחָׁש ,יִחְׁש

 .עכַאּפ ,יִחָּׁשַה תיֵּב --

 ,גנוֿפַײלש :גנוֿפרַאש .נ ,הָויִחְׁש

 .גנומיווש .נ ,הָּיִחֶׂש

 ,גנוגײבנַײא .נ ,הָּיִחֶׁש

 -ױט :גנוטכעש :גנוטכַאלש .נ ,הָטיִחְׁש
 .גנודרָאמ : גנוט

 .ךרַאּפ : ריוושעג .ז ,ןיִחְׁש

 .רעמיווש .ז ,ןָיְחַׁש

 .טרָאּפס-םיװש : גנומיווש .נ ,תֹונְיְחַׁש

 ,טייקסייה .נ ,תֹוניִחְׁש

 ,סקּוווסױא : סקּוװרעדיװ .ז ,סיִחָׁש

 .לטערב .ז ;ףיִחָׂש

 .רעטעשטשרָאמעצ .ת ,קיִחָׂש
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 .רעטכעלעג :נ ,הֵקיִחָׁׂש

 .גנושטשרָאמעצ :;גנּובַײרעצ .נ הָקיֵחְׁש

 .בורג :ךָאל .נ ,תיִחְׁש

 -עו עילַאק ;גנוברַאדרַאֿפ .נ ,הָתיִחְׁש
 ,גנור

 :עיצּפורָאק :גנוברַאדרַאֿפ .נ ,תֹותיִחְׁש

 ,גנוריּפמגרָאק

 ,בייל .ז ,לֵחַׁש

 .י"פ ,(לֵחְׁשִי ,לֵחָׁש) לֹחָׁש
 .ןרעַײזכרוד

 ; ןזָאלכרוד

 ארומ :ךיז ןעלסיירט :;ןרעטיצ ,לֵחַׁש --
 .ןבָאה

 -וצ :ןעיצכרוד ;ןעמעדעּפנַײא ,לֵחְׁשַה 5

 ןעמורב :ךױרַײװ וצ ךעלעגענ ןבעג
 ,בייל ַא יו

 .ךיז ןּפוטשכרוד ,זֹמָצַע לֵחְּׁשַה =

 -ברוד :ןרעוו טמעדעֿפעגנַײא ,לֵחְׁשֶה --
 .ןרעו ןגיוצעג

 ןסַײרכרוד : ךיז ןּפוטשכרוד ,לָחַּתְׁשִה --
 .ךיז

 .(םולב) עײדיכרָא .ז ,בֶלֶחַׁש

 עלעטַײברעײא :קָאטשרעיײא .נ ,הָלֶחַׁש
 .(סקיב ַא ןיא) טסענ-ןליוק : ןעמולב ןיא

 -- סקיוועג קיטרַאװָאשטש .ז"ז ,םִיַלֲחַׁש
 ,םוידיּפעל

 .קירעשייה .נ ,תיִנְלָחַׁש

 .ץריוועג-עלעגענ .נ ,תָלֵחְׁש

 -רַאַאב םַײב) לַאֿפּפָא-לַאטעמ .נ ,תָלֹחְׁש
 .(ןטעב

 .טינַארג .ז ,םֵחַׁש

 .רעכעלניורב .ת ,םֹחָׁש

 :ךעלניורב ןרעװ .י"ועפ ,םָחְׁשַה (םחש)
 .ךעלניורב ןכַאמ

 -גױרברַאֿפ :ןרעװ ךעלניורב ,םֵחַּתְׁשִה --
 ,ךיז ןכעל

 -עגּפָא ןוז :טייקכעלניורב .נ ,תּומְחַׁש

 ,טייקטנערב

 -רַאֿפ לסיבַא :רעכעלניורּב .ת ,םֵחָמַחְׂש
 | .רעטניורב

 רעכעלניורב :רעטניורבעגוצ .ת,יָנָּתְמַחְׁש

 .רעכעלניורב .ת ,יִּתְמַחְׁש

 .ןעמערַאוװרעד .י'פ ,ןֵחָׁשַה (ןֹהָׁש)

 .אׂשמ :טסַאל .ן ,אָנֲחֶׁש

 .(לגױֿפ-םַי) עוועמ .ז ,ףֵחַׁש

 ףיוא ןרעוו קנַארק .ע"פ ,ףֵחְׁשִה (ףֹהָׁש)
 .זָאלוקרעבוט

 .ןרַאדסױא : ןערָאמסױא ,ףֵחׁש --

 זָאלוקרעבוט ףיוא ןרעוו קנַארק ,ףֹוהָׁש --

 .רעכעלָארג .ת ,ףֹחָׁש

 .רעקנַארקיזָאלוקרעבוט .ז ,ןָפֲחַׁש

 .טײקיזָאלוקרעבוט .נ ,תּונָּפְחַׁש

 .רעזָאלוקרעבוט .ת ,יָנֵפֲחַׁש

 .זָאלוקרעבוט .נ ,תָּפָחַׁש

 ןַײז ןסיררַאֿפ .ע"פ ,(ץֵחְׁשִי ,ץֵחָׁש) ץֹחָׁש
 .ךיז ןוֿפ ןזָאלב ;ןַײז קידהּפצוח

 ;ךיז ןוֿפ ןזָאלב ;ןַײז קידהּפצוח ,ץֵחַׁש --
 .ןַײז ןסיררַאֿפ

 .ךיז ןעמירַאב ,ץֵחַּתְׁשִה --

 ;ײרעטלַאהסיורג :טײקנסיררַאֿפ .ז ,ץֵחַׁש
 -כַא :טייקידהּפצוח :ץנעניטרעּפמיא
 .תוירז

 :רענעסיררַאֿפ :רעטלַאהסיױרג .ז ,ץֶחֶׁש

 .קינהּפצוח :טנעניטרעּפמיא



 רֹהָׁש - תּוצֲחַׁש
 = עא עי

 -מיא ;טײקגנסיריַאֿפ .נ ,תיִצֲתַׁש ,תּוצֲתַׁש
 ,גנוטלַאהסיורג :ץנעניטרעּפ

 ןטלַאהרַאֿפ ;קידהּפצוח ןדער .י'פ ,ןֵצחַׁש

 ,טנעניטרעּפמיא ךיז

 .טנעניטרעּפמיא :רענעסיררַאֿפ .ז ,ןָצֶחַׁש

 ;טייקידהּפצוח :טײקנסיררַאֿפ .נ ,תּונָצֲחַׁש
 .ץנעניטרעּפמיא

 :רעקידהּפצוח :רענעסיררַאֿפ .ת ,יָנָצֲתַׁש

 ,רעטנעניטרעּפמיא

 -כיימש :ןכַאל .ע"פ ,(קַחְׂשִי ,קֵחָׂש) קֹחָׂש
 .ןטעּפשּפָא :ןקווח ;ןעל

 יװ רעסערג סָאװטע ,תָקָחֹוׁש הָּמֵא --
 .ןישרַא ןַא ןוֿפ סָאמ עלַאמרָאנ יד

 יד יו רעסערג סָאװטע ,קֵחֹוׁש חַּפֶמ --

 ןַאּפש א ןוֿפ סָאנ עלַאמרָאנ

 ; ןלעטשרָאֿפ :ךיז ןליּפש ;ןליּפש ,קֵחַׂש --
 .ןקזוחפָא :ןטעּפשּפָא

 -וצ םיא טָאה לומ'ס ,ֹולְוַמ ול קֵחָׂש --
 ,טליּפשעג

 ךעלַיײרֿפ ; ןטעּפשּפָא ;ןקזוחּפָא ,קֵחָׁשַה --
 .קידעכַאל ןכַאמ ;ןכַאמ

 :ןסױטשעצ .י"פ ,(קֵחְׁשִי ,קֵחָׁש) קֹחָׁש
 :ןעלקיטשעצ :ןעלשירקעצ :ןבַײרעצ
 ,ביוטש ףיוא ןעשטשרָאמעצ ;ןעלציּפעצ

 -עוװ ןבירעצ :ןרעװ ןסיוטשעצ ,קָחָּׁשִה --

 טלשירקעצ :ןרעוװ ןבירעגסיא :ןר

 ףױא ןרעו טעשטשרָאמעצ :ןרעװ
 .ביוטש

 -עצ :ןעשטשרָאמעצ : ןסיוטשעצ ,קֵחַׁש --
 ,ביוטש ףיוא ןבַײר

 -עגסיוא :ןרעװ ןבירעגסיוא ,קֹוחָׁש --
 .ןרעװ טלווירד

 .ןצַארקּפָא ;ןבַײרּפָא ,קֵחָּׁשַה --

 ;ךיז ןבַײרעצ :;ךיז ןבַײרּפָא ,קֵחַּתְׁשִה --
 .ךיז ןצונּפָא ;ךיז ןבַײרסױא

 -עבירעגּפָא :רעוולּופ :ביוטש .ז ,קַחַׁש

 ענעגָארטעגּפָא ,עטלווירדעגסיוא .ענ

 .למיה : ןקלָאװ :ךַאז

 -עגָארטעגּפָא ,סעטַאמש .ר"ז ,םיִקָחֶׁש --
 .סנקלָאװ ;רעדיײלק ענ

 .לכיימש .נ ,הָקֲחַׁש

 -טרָאּפס : רָאיטקַא :רעליּפשיױש .ז ,ןָקְחַׁש
 ,רעליּפש

 .ײרעליּפשױש .נ ,תּונָקְחַׁש

 -ערעטניא .י"ועפ ,(רַחְׁשִי ,רֵחָׁש) רֹחָׁש

 -גיארַאֿפ ןַײז :ןגלָאֿפכָאנ ;ךיז ןריס
 .ןרעו ץרַאװש :טריסערעט

 טצרַאװשעגּפָא ;ןרעװ ץרַאװש ,רֵחָׁשִה --
 .ןרעוו

 -ניא ךיז קרַאטש ;ךיז ןרעדעּפ ,רֵחַׁש --
 םינּפ -לבקמ :ןֿפױלנגעקטנַא : ןריסערעט

 .ןַײז

 ןצעמע :ןַײז םינּפ-לבקמ ,םיִנָּפ רָחַׁש --
 .ןיײגנגעקטנַא

 .ןצעמע ףיוא ןרעיול ,ףֶרֵּטַל רַחַׁש --

 .רסומ ןעװַארּפ ,רָסּומ רֵחַׁש --

 ;ןצרַאװשּפָא ;ךיז ןרעדעֿפ ,רָחְּׁשַה -
 ןצעמע ןציַאװשרַאּפ ;ןרעװ ץרַאװש

 ,םינּפ'ס

 ןצעמע ןצרַאװשרַאֿפ ,םיִנָּפ רֵחְׁשַה --
 .ןעמעשרַאֿפ ; םינּפ'ס

 .ןרעװ ץרַאװש ,רֵחְׁשִה --

 -עגּפָא :ןרעװ ץרַאװש ,רֵחַּתְׁשִה -
 .ןרעוװ טצרַאװש

 .רעצרַאװש .ת ,רֹוחָׁש ,רָֹׁש

 .ּעקינױהצרַאװש ,רזעייִרֹהְׁש-
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 .עורעב עצרַאװש ,הָרֹהְׁש הָסְרַּב א

 עצרַאוװש) האמ עצרַאוש ,הָרֹחְׁש הָאֵמ --
 .(עינטָאס

 .זַײרּפ רעצרַאװש ,רֹהָׁש ריִחְמ -

 .עילָאכנַאלעמ ,הָרֹחְׁש הֶרֵמ --

 .טעברַא עצרַאװש ,הָרֹחְׁש הֶדֹובֲע -

 -ץרַאװש ;טסימיסעּפ ,תֹורֹחְׁש הָאֹור --
 .רעעז

 .קרַאמ רעצרַאוש ,רֹהָׁש קּוׁש --

 -ןגרָאמ ;ןעניגַאב רעִירֿפ ;רָאיַאק .ז ,רֵחָׁש
 .גנוטַײדַאב :דוסי :ןיז :טױר

 .ןהעש- ןגרָאמ עִירֿפ יד ןיא ,םיִרָחְּׁשַּב -

 -נגרָאמ ;טױרנגרָאמ ,רַחַּׁשַה-תֶלֵיַא +=

 .ןרעטש

 דוסי ןייק טשינ טָאה רע ,רֵחֵׁש ול ןיִא --
 ,(תמא טשינ זיא'ס)

 .(ןייטשלדייא) טַאגַא .ז ,ןֹורֲחַׁש

 ,גנוזָאלַײרֿפ ;גנואַײרֿפַאב .ז ,רֹורְחִׁש

 רַאֿפ) וירב-סגנוזָאלַײרֿפ ,רּורְחֶׁש -רָטֶׁש --
 ,(טכענק ןטַײרֿפַאב ַא

 --לגױֿפ-גניז ;רעצרַאוװש-ךעּפ .ת ,רּורֲחַׁש

 .ַאלורעמ סודרוט

 ;טײקצרַאװש ;ץרַאװש .נ ,תיִרּורֲחַׁש
 .טײקנברָאדרַאֿפ

 ;ןרָאי-טנגוי :טייקכעלטנגוי נ ,תֹורֲחַׁש
 ,טיקצרַאוװש

 ,רעכעלצרַאװש .ת ,רֹהְרַהְׁש ,רֵחְרַחְׁש

 .טײקכעלצרַאווש .נ ,תֹורָּחְרַחְׁש

 -יסערּפעד :רעשילָאכנַאלעמ .ת ,יִרֹחְׁש
 .רעוו

 -ןגרָאמ ; ןעניגַאב : ןגרָאמירֿפ .נ ,תירֲחַׁש
 ,הליֿפּת

 עטר

 טי יו יע עא יע א לי עי יט עי יע שי בע

 .קיטשירֿפ ,תיִרֲחַׁש-תַּפ --

 -ּפָא :ןזָאלַײרֿפ ;ןעַײרֿפַאב .י"פ ,רֶרָחַׁש
 .ןזָאל

 'טוָאלעג :ןרעװ טַײרֿפַאב ,רֹורְחֶׁש -
 ,ַײרֿפ ןרעוו

 -ּפָארַא :ךיז ןעַײרֿפַאב ,רָרְחַּתְׁשִה -
 .ךיז ןכַאמסיױרַא ;ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװ

 -רַאֿפ :ןרעװ עילַאק .ע"פ ,תֵחָׁשִה (תַחַׁש)
 .ןרעו טעטכינרַאֿפ : ןרעװ ןברָאד

 :ןברַאדרַאֿפ :ןכַאמ עילַאק ,תַחַׁש --
 ..ןענעגרַה :ןטױט ;ןרעטשעצ ;ןטָארסױא

 ,טניוו ןֿפױא ןדער ,םיִרָבְּד תַחַׁש --

 .קידתירזכַא ןרעוו ,םיִמֲחַר תֵחֹׁש --

 ךוֿפ רָאה יד ןלָאגּפָא ,תֹורָעֶׂש תַחַׁש --

 יי
 ;ןברַאדרַאֿפ ;ןכַאמ עילַאק ,תֵחְׁשַה --

 ןייגַאב :ןטױט :ןרעטשעצ :!ןטכינרַאֿפ

 .ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ןלָאגּפָא :ךערברַאֿפ

 רטַּפ !טשינ רעטשעצ !תיִחְׁשַּת לַּב -
 !קעװַא טשינ

 -סױא םוצ טשינ זיב ,תֹיִחְׁשַהְל דַע --
 ,ןטלַאה

 ןברָאדרַאֿפ :ןרעװ עילַאק ,תַחָׁשִה --
 עשירעכערברַאֿפ ףיוא ןייגקעװַא :ןרעװ

 .ןגעוו

 ;רַאֿפעג-טיױט :ר-ק :עיענק :ךָאל .נ ,תַחַׁש
 .עשַאּפ :ייה :(.גרעביא) םוקמוא

 .טײקנברָאדרַאֿפ עשילַארָאמ .ז ,תָחָׁש

 .רעקינעּפשרעדיװ ;רעקינירטּפָא .ת ,טָׂש

 .רעבַײרט-לֿפיש ;רערעדור .ז ,טֶׁש

 ,טּוׁש עז .טריצַאּפש .ע"פ ,טָׁש

 ןײגּפָארַא .ע'פ ,(הָּמְׂשִי ,הָמָׂש) הֹטָׂש
 -קעװַא (.גרעביא) :געוו ןקיטַײז ַא ףיוא



 הָמיִטְׂש -- הָּמִש
 ;ןֿפאונ ;:געװ ןטכעלש ַא ףיוא ןייג
 ,ןטַאררַאֿפ

 .(םיוב) עיצַאקַא ,(םיֵּטְׁש 'ר) .ז ,הֵּטָׁש (א)

 :רעגייטש :םעטסיס :דָאטעמ .נ ,הָּטְׁש (ב}

 ,הָטיִׁש עז .לייצ :עיניל :יײר :געוו

 :ןעניז ןוֿפ ןײגּפָארַא .ע"פ ,הֵטֵּׁשַה (הֵּטַׁש}
 .ןרעװ עגושמ

 .ןטעּפשּפָא ; ןקזוח ,הֵּטׁש --

 טעּפשעגּפָא : ןרעוו טקזוחעגּפָא ,הֹּטָׁש --
 .ןרעוו

 .ןכַאלּפָא : ןקזוחּפָא ,הָטְּׁשַה --

 ןעלדנַאה :ךיז ןשירַאנַאב ,הֵּטַּתְׁשִה --

 :ןעניז ןוֿפ ןײגּפָארַא :רַאנ ַא יװ

 .ןרעוו עגושמ

 ,רעטײרּפשעגסױא ;רעכַאלֿפ .ת ,ַחּוטְׁשי

 .סוֿפטַאלּפ ,הָחּוטְׁש לָגָר -
 ,גנואיצסיוא : גנוטיײרּפשסיױא .ז ,ַחֹוטָׁש

 .גנוּפעלשמורַא ;גנוַאײגמורַא .ז ,טּוטִׁש

 .גנוכַאמ שירַאנ ךיז :קזוח .ז ,יּומְׁש

 .רעטכַארַאֿפ .ת ,םּוטְׂש

 -קנעוושעגסיוא :רעטקנעװשעג .ת ,ףּוטָׁש
 -רַאֿפ :וצ רענעבעגעגרעביא :רעט

 .רענעקנוז

 ;גנוקנעװשסױא :גנוקנעווש .ז ,ףוּטִׁש

 ,גנוקנעװשרַאֿפ :גנוקנעװשּפָא

 -סיס :טייקיטעט עשיאיײצילָאּפ .ז ,רֹוּטִׁש
 .ןעלטימסָאמ עשיאיײצילָאּפ ןוֿפ םעט

 ,(תֹוּיְטְׁש יר) .נ ,תּוטְׁש
 .ןיזמוא

 ; טײקשירַאנ

 ! ןטײקשירַאנ ! תֹויִטְׁש =

 .רעקיניזמוא : רעשירַאנ .ת ,יָתוטְׁש

 -רעדנַאנוֿפ .ייפ ,(חַטֶׁשִי ,חַטָׁש) ַחֹטָׁש
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 -סיוא :ןעייצסוא :ןטײרּפשעצ :ןטײרּפש
 .ןטישַאב :ןטיש :ןגייל

 ;ןקישטַאלּפסױא .,ַחָּטַׁש --
 .ןעיצרעדנַאנוֿפ

 ;ןעִיצסױא

 -סיוא :ןרעװ טקישטַאלּפעגסױא ,ַחֹוּטֶׁש --
 יױןרעװ ןגױצעגרעדנַאנוֿפ :ןרעװ ןגיוצעג

 .ןעיצסױא ; ןטײרּפשסױא ,ַחָטְׁשַה --

 -סיוא :ןרעװ טײרּפשעגסױא ,ַחֵטְׁשֶה --
 .ןרעוו ןגיוצעג

 -רעדנַאנוֿפ יז ןעַיצסױא ,ַחֵּטַּתְׁשִה --
 .ךיז ןעיצ

 :טיבעג :ךַאלֿפרעבױא :ךַאלֿפ .ז,חַטָׁש
 .הטש :םענרַאֿפ

 .ןסָאמכַאלֿפ ,חַטֶׁש"תֹוּדִמ --

 .רעטעמינַאלּפ ,חַטֶׁש -דֵמ --

 ,רעכַאלֿפ : רעכעלכעלפרעביוא .ת ,יָחָטִׁש

 .טײקכעלכעלֿפרעבױא .נ ,תּויָחְטִׁש

 -ַאב :רעײגמורַא :רעלגולֿפסױא .ז ,טַטָׁש
 ,רעטיה רעכעלגעוו

 .רַאנ .ת ,אָיְטֶׁש

 .עקטָאידיא ;ױרֿפ עשירַאנ .נ ,הָיְטַׁש

 -יא ; טײקשירַאנ ;םזיטָאידיא .נ ,תּויָטַׁש

 ,טײקשיטָאיד

 .ןַאװיד :ךיּפעט .ז ,ַחיִטָׁש

 -יצרעדנַאנוֿפ ;גנואיצסיוא .נ ,הָחיֵטְׁש

 -רעדנַאנֿפ ;גנוטײרּפשסױא :;גנוא

 ,גנוגיילסיוא ; גנוטיירּפש

 .ךיּפעט רעניילק .ז ,ןֹוחיִטְׁש

 -ײרּפשסױא :גנואיצסיוא .נ ,תֹוחיִטְׁש

 ,גנוט

 .גנוטכַארַאֿפ :טֿפַאשדנַײֿפ .נ ,הָמיִטְׂש
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 ;גנוקנעװשּפָא :גנוקנעוש .נ הָפיֵטְׁש
 .גנוקנעוושרעטנוא

 -טוהל ;רעגַאב ;טייקיריג .נ ,תּופיִטְׁש
 .טייק

 :ןבָאה דנַײֿפ .י"פ (םֹטְׂשִי ,םַטָׂש) םֹטְׁש

 .ןטכַארַאֿפ

 .ןרעװ טעטכַארַאֿפ ,םֹטֶּׂשַה --

 ,גנוטכַארַאֿפ : טֿפַאשדנַײֿפ .נ ,הָמָטֵׂש

 5 אןטש ףישי =
 .ןטכַארַאֿפ : ןבָאה דנַײֿפ

 ;ןקידלושַאב

 .ןֿפרַאװרָאֿפ ;ןקידלושַאב ,ןָטָּׂשַה --

 -כעלש :יַאדמשַא :ןטׂש :לװַײט .ז ,ןֶטָׂש
 :רענגעק ;רעקידלושַאב :טסַײג רעט
 .רענעסיברַאֿפ ;דנַײֿפ

 ױַאמ-הרֿבח :ץל :סדנוק ,ןְטָׂש"רֹוכְּב -

 -ַאב :טסַײג רעטכעלש :לװַײט .ז ,אָנְטִׂש

 .רעקידלוש

 ;גנוקידלושַאב עקיליווזייב .נ ,הָנְטָׂש

 .הריסמ ;גנוקידלושַאב עטכַארטעגסױא

 .רעשינָאלװַײט .ת ,יִנָטְׂש

 ,ןסילֿפ .י"ועפ ,(ףַטְשִי ,ףַטֶׁש) ףֹטָׁש
 :ןעקנעװשּפָא ;םָארטש ןטימ ןעמיווש
 ןטימ ןסַײרטימ ;ןעקנעוװשרעטנוא
 ןַײז :ךיז ןסיגעצ :ןסיגרַאֿפ ;םָארטש
 .טוהל ןַײז : קיריג

 ,ןגער-סָאג : ןגער-ּפַאילכ ,ףֵטֹוׁש םָׁשָג --

 -ּפָא :ןרעוװ טקנעוושעגסיוא ,ףֶטֶּׁשִה --

 טקנעװשעגרעטנוא ;ןרעוװ טקנעוװשעג
 .םָארטש ןטימ ןרעוו ןסירעגטימ ;ןרעוװ

 -ּפָא :ןרעװ טקנעװשעגסיוא ,ףֹוּטִׁש --
 .ןרעו טקנעוװשעג

 .ןעקנעװשּפָא :ןסיגרַאֿפ ,ףֵטְׁשַה --

 רָמְׁש - הֶפיִטְׁש

 -טימ :ןרעװ טקנעװשעגּפָא ,ףטְׁשִה --

 .םָארטש ןטימ ןרעװ ןסירעג

 .ךיז ןעקנעװשּפָא ,ףֵּטַּתְׁשִה --

 ;טײקיסילֿפ :סולֿפ ;םָארטש .ז ,ףָטָׁש
 ;סוגסױא :טייקדניושעג :טייקלענש

 -עגּפָא ,לָאװ :;ּפָאלַאג : טייקזייב :סעּכ
 ןדָאב םַײב היַח רעד ןוֿפ עטקנעוװש

 .ךיז

 .סעּכ רעקרַאטש :ןרָאצמירג ,ףַא-ףָטְׁש --

 .ץרוטש-טולב ,םָּד-ףֶטָׁש --

 ,דניוושעג ;קיסילֿפ ,ףֶָטָׁשְּב --

 .םָארטש :סולֿפ .ז ,אָּפְטׁש

 .םָארטש-רעטרעוו ,אָנָׁשיִלְד אָּפְטִׁש --

 .גנוצײלֿפרַאֿפ .ז ,ןֹופַטְׁש

 ;ןֿפָארטשַאב .י"פ ,(רֹטְׁשִי ,רֵטְׁש) רֹטָׁש
 .ןקידנעב

 ןעמיטשַאב ,רֵַטֶׁשַה --

 .רעריגער ןעמיטש

 -ַאב ;יײצילָאּפ

 -קעו :טָאנקנַאב ,(תֹורָטְׁש 'ר) .ז ,רָטֶׁש
 .טקַא-סגנוקיטכילֿפרַאֿפ :לס

 .לסקעוו ,בֹוח-רָטֶׁש --

 טקַא-סגנוקיטעטשַאב ,רָכָז יִצֲח רֶטְׁש --
 ןסינעג טעװ יז זַא ,רעטכָאט ַא רַאֿפ

 רעדעי יװ טֿפלעה ַא ףיוא השורי ןוֿפ

 .ןיז יד ןוֿפ

 .טָאנקנַאב ,ףֶסָּכ"רֶטֶׁש --
 .טקַא-סֿפױקרַאֿפ ,הֶריִכְמ"רָטְׁש --

 .עיצקַא ,ְךֵרֵע-רֶמְׁש --
 -יציֿפָא ןוֿפ םעטסיס ,תֹוֹרְטִּׁשַה ןַיָנִמ --

 יד ןיא יא ןיא גנונכער-ןרָאי עלע
 טַײז ,שדקמה תיב ןטייווצ ןוֿפ ןטַײצ

 312) סוקיִלָס ךלמ ןוֿפ גנושרעה רעד
 ,(גנונכערטַײצ .גלַא רעד רַאֿפ



 ד
 טיַש - רָטֶׁש

 .טנָאקסיד-לסקעוו ,תֹורָטְׁש-ןֹויכִנ --

 -סיס ;טייקיטעט עשיאייצילָאּפ .ז ,רָטָׁש
 .ןעלטימסָאמ עשיאייצילַאּפ ןוֿפ םעט

 ידָאטעמ :רעשיטַאמעטסיס .ת ,יִתַּטָׁש
 .רעש

 -ָאטעמ ;טײקשיטַאמעטסיס :נ ,תֹויִתַּטִׁש

 ,טייקשיד

 .טנעזערּפ :הנּתמ .ז ,יֵׁש

 .דרָאקער :טנוּפכױה :ץיּפש-גרַאב .ז ,איִׂש

 .ץיּפש :טקנוּפ רעטסכעה .ז ,ןֹואיֵׂש

 טלַא :ןרעװ ָארג .ע"פ ,(ביִׂשָי ,בָׂש) ביִׂש
 .ןרעוו

 ,הנקיז :טײקטלַא .ז ,ביִׂש

 ,טײקטלַא :טײקיאָארגדזַײרג 3 ,הָביֵׁש

 ,רעױרגדזַײרג ,הָביֵׂש-ׁשיִא --

 ,רעקקירוצ ;םוקקירוצ .נ ,הָביִׁש

 ןוֿפ ןדִיי ןוֿפ רעקקירוצ ,ןֹוּיִצ-תַביִׁש --

 ארזע ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא י א ןייק לֿבב
 ןייק ןדִיי ןופ רעקקירוצ ;הימחנ ןוא

 ,הֿפוקּת רענרעדָאמ רעד ןיא ייא

 .קסע :ןינע :ףרַאדַאב .ז ,גיֵׁש

 .טֿפעשעג :קסע ,גיִׂשָו-ַחיִׂש --

 ,דַײרק : ךלַאק .ז ,דיִׂש

 ;ןכלַאק :ןסַײװ .י"פ ,(ריִׂשָי ,דֶׂש) דיִׂש
 :עקניטסיוא ;ןעוועקניט :;ןכלַאקסיױא
 .ןעוו

 ,ןזָאלרַאּפ .י"פ ,(הִיְׂשִי ,הָיֶׁש) היִׁש

 .עלעגיצ ;עלעסּפעש .נ ,הָיֵׂש

 .גנורעדור-לֿפיש .ז ,טֹויִׁש

 ּפָא ;גנוצַארקּפָא ;גנולַײֿפּפָא .ז ,ףֹויִׁש
 וע ד ד

 .גנורילָאּפ ; גנורעַײש

 .ץכעבַײלברעביא ,ז ,רוּיִׁש
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 .(טכורֿפ ןוא םיוב) םױלֿפדליװ .ז ,ףֶזיִׁש

 -סיױא :ןדער .ע"פ ,(ַחיִׂשָי ,חֶׂש) ַחיִׂש
 -ומשסיוא :ןסעומש :;ןגָאז :ךיז ןדער
 ,ךיז ןגָאלק :ןלייצרעד :ךיז ןסע

 :ןדער ,ַתֵחֹוׁש --
 .סעומש

 ַא ןריֿפ :ןסעומש

 :ןסעומש :;ךיז ןדערסיוא :ןדער ,ַחֵׁשָה --
 .ןסעומש ןכַאמ

 ןוֿפ גנודערּפָארַא :סעומש :טסוק  ,ַחיִׂש

 .ץרַאה

 .טּפעשעג :קסע ניֵׂשְו-ַחיִׂש --

 .רעסעומשטימ ,וחיִׂש ׁשיִא --

 .סוגסיוא-ץרַאה ,ַחיִׁש יִרָמ --

 .ץרַאה סָאד ןסיגסיוא ,וחיִׂש ְּךכָׁש --

 ;קָאטשניר :װָאר :בורג :ךָאל .זיַחיִׁש
 ,דלעֿפ-עסַארעט

 .רעמיווש .ז ,חִּיַׂש

 יעיצקעל :סעומש :ךערּפשעג ;נ ,הָחיֵׂש

 .גָאלַאיד ,תיִׂש"ּוּד --

 .סעומשיַײרד ,ַחיִׂש-תַלֵּת --

 -גָאט ,רעכעלטנייוועג ,ןיִלְח-תַחיִׂש --
 .סעומש רעכעלגעט

 .סעומש רעכעלדנַײרֿפ ,םיִעֵר-תַחיׂש --

 "וג :רעסעומש ;רעזָאק ,הָחיִׂש-שיִא -

 .רעסעומשטימ רעט

 .דייר סָאמ ןַײנ ,הָחיִׂש ןיִּבַק הָעְׁשִּת --

 ,בורג .נ ,הָחיִׁש

 -רעל וצ ןסעומש טימ ךו:טנַאה .ז ,ןֹוחיִׂש

 .ןושל דמערֿפ ַא ןענ

 ידַאוװ רַאֿפ .צַאב ךיוא ,סולינ .ז ,רֹוחיִׁש

 .ןליוק :יניס ןוא ?גנ ןשיװצ שירפ-לא

 .ךעלֿפיש ףיוא גנורעדור .ז ,טיֵׁש
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 ,ףיש-רעדור ןוא -לגעז ,טיֵׁש"יִנֲא -

 .רעמיווש :רערעדור .ז ,טִיַׁש

 :רעגייטש :םעטסיס :דָאטעמ .נ ,הָטיִׁש
 ,ליצ :עיניל :יײר :געוװ

 ;סעטסיס רעכעלריטַאנ ,תיִעְבִט הָטיִׁש --
 .םעטסיס רעטושּפ

 -סיס רעשירטעמ .,תיִרָטַּמַה הָטיִּׁשַה --

 .םעט

 לאלצב ןוֿפ ןעמָאנ ,תֶצָּבִקְמ הָטיִׁש --
 עלַא ןַײרַא טמענ סָאװ ,רֿפס סײזנּכשַא

 .עיגָאלָאטנַא : דומלּת ןרעביא םישודיח

 ,תורוש יד ןשיװצ ,ןיֵטיִׁשַה ןיֵּב --

 .ערדַאקסע-ןֿפיש :עליטָאלֿפ .נ ,תֶטִיַׁש

 "ידָאטעמ !;רעשיטַאמעטסיס .תייָתָטיִׁש
 .רעש

 -ָאטעמ :טײקשיטַאמעטסיס .נ ,תֹויְתָטיִׁש
 : .טייקשיד

 -עהעגנָא ןכַאמ :ןבַײרשוצ .י"פ ךיַׁש

 .וצ קיר

 .ןרעװ ןבירשעגוצ ,ָךֹוּיִׁש --

 ןַײז :ןרעהעגוצ ;ןרעהעגנָא ,ְךּיַּתְׁשִה --
 קירעּהעגנָא

 ;רעקירעהעגנָא ;רעטגנַאלַאב .ת ,ְּךִיַׁש

 .רעקידתוכַײש

 -סטלע-טבש רעשיבַארַא) ךייש .ז ְּךיִׁש

 .(רעט

 ;טײקירעהעגנָא :טײקטגנַאלַאב .נ ,תֹוביׁש
 ,טייקידתוכייש

 -ַא :ןגײלקעװַא .י"פ ,(םיִׂשֵי ,םֶׂש) םיִׂש
 -ֿפױרַא :ןוטנָא :ןגיילוצ ; ןגיילרעדינ
 ;ןטכירנַײא ;ןכַאמ :ןעמיטשַאב ;ןגייל
 -כַא ןקעדרַאֿפ :ןקעדוצ ; ןענעדרָאנַײא

 ,ןבעג גנוט

 ןִיַׁש - טיֵׁש

 ןצעמע ןכַאמ :ןרעה ןזָאל ,"יֵנְזֲאּב םיִׂש --
 ,םַאזקרעמֿפױא

 .ןעקנעדעג ןכַאמ ,"יִּתְּב םיִׂש --

 סָאד ןטלַאה !ןגַײװש ,הָּפ לַע דִי םיִׂש --
 .ליומ

 .ןכַאמ טשינוצ ,לֵאָל םיִׂש --

 ,"לַע בל םיִׂש ,-לֶא בֵל םיִׂש -
 .טײקמַאזקרעמֿפױא

 ;ןבעג גנוטכַא ,"לַע ןִיַע םיִׂש --
 ,גיוא ןַא

 .וצ ךיז ןדנעוו ,-לֶא םיִנָּת םיִׂש --

 ןגעק) ךיז ןעמענרַאֿפ ,ײֵּב םיִנָּפ םיִׂש --
 .(ןצעמע

 .וצ ףוס ַא ןכַאמ ,יל ץיִק םיִׂש --

 ,תונמחר ןדנעװנָא ,-ל םיִמֲחַר םיִׂש --

 ?טבױלרעד ריד טָאה דעוו ?ְּךֵמָׁש יִמ -
 ?טמיטשַאב ךיד טָאה רעו

 ןדנעוו

 ןֿפרַאװ

 -ֿפױרַא :ןגיילוצ ;ןגײלקעװַא ,םֵׂשָה --
 :ןטכירנַײא :ןכַאמ :ןעמיטשַאב ;ןגייל

 .ןבעג גנוטכַא : ןענעדרָאנַײא

 ,קידנליוו טשינ ,םיִׂשָמ יִלַּבִמ /

 -עגוצ :ןרעװ טגײלעגקעװַא ,םֵׂשּוה --

 .ןרעו טדנעוװעגנָא :ןרעװ טגייל

 !גנוגיילרעטנוא ;גנוגײלקעװַא .נ והָמיִׂש

 -יטשַאב :גנונדרָאנַײא :גנוטכירנַײא

 .גנורינימָאנ ; גנומ

 .טײקמַאזקרעמֿפױא ,בֵל-תַמיִׂש -

 .גנובָאה-החגשה ,ןיַע תַּמיִׂש --

 ,גנוצַאש .נ ,הָמיִׁש

 - ב'א ןיא תוא רעט-21 נ ,ןיִׂש ,ןיִׁש

 .ׂש ,ש

 .ןירוא .ר"ז ,םיִניִׁש .ז ,ןיֵׁש



 ׂשיִׂש - ַעיִׁש

 .טנעמעצ .ז ,ַעיִׁש

 .ןלַײֿפּפָא : ןלַײֿפ .י"פ ,ףיַׁש

 .ןרעו טלַײֿפעגּפָא ,ףיִיֵׁש -

 -עג ;רעטרילָאּפ ;רעטלַײֿפעג .ת ,ףיִׁש

 .רענעבָאש

 ;(םיוב ַא ןוֿפ לָאשרעטנוא) עקיל .נ ,הָּפיִׁש
 -ָאש :גנורילָאּפ :גנולַײֿפ :גנורעַײש
 .גנוב

 .לטייט רעטרַאה :ןָאצ-ןעמלַאּפ .ז ,ץיִׁש

 .קעשט  ,קיֵׁש

 -ניזַאב :ןעגניז .ע"פ ,(ריִׁשָי ,רָׂש) ריִׁש
 .ןריציזומ :ןעג

 -ניז :רעדיל ןסַאֿפרַאֿפ : ןטכיד ,רֵרֹוׁש --
 .ןעג

 -נועג :ןרעװ ןעגנוזעגֿפיוא ,רֵׁשּוה --
 .ןרעװ ןעג

 .טכידעג :דיל :גנַאזעג .ז ,ריִׁש

 .עיּפָאּפע ,םיִרֹוּבִּג ריִׁש =

 לטיּפַאק ַא רַאֿפ .צַאב ,תֹולֲעַּמַה ריִׁש --
 .ד'לק ויב כ"ק קרּפ ןוֿפ םילהּת

 .טענָאס ,בָהָז ריִׁש --

 לקיצ -- םירישה ריש ,םיִריִּׁשַה ריִׁש -
 .ך"נַּת ןיא רעדיל-עביל

 ןוא םישרדמ ,הֵּבַר םיִריִׁשַה ריש
 שרדמ, ןיא םירישה ריש ףיוא תודגַא
 ."הבר

 ,שרַאמ ,תָכָל-ריִׁש --

 ,דיל-סקלָאֿפ ,םַע"ריִׁש --

 .דיל-גיוו ,ׁשֶרֶע"ריִׁש --

 .קיריגענַאּפ ;דיל-ביול ,הָּלִהָּת"ריִׁש --
 ;(תלהק ןיא) לגױֿפגניז ,ריִׁשַה-תַּב -

 .עזומ
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 ,ןטנעמורטסניא-קיזומ ,ריִׁש"יִלְּכ =

 .לגױֿפגניז ,ריִׁש"רֹוּפִצ --

 .ןזָאלרעביא .י"פ ,רֵּיַׁש

 ,ןבַײלברעביא ,רֵּיַּתְׁשִה --

 :(דרעֿפ ַא ןריֿפ וצ) רעטנַאק .ז ,ריִׁש
 .דנַאבודלַאה

 ,(םיִרָיֶׁש ,םִיַריִׁש 'ר) .ז ,רֵיָׁש
 .ךעלטשער :ץכעבַײלב

 -רעביא

 -נזַײרטימ :רעדנזַײר-ןַאװַארַאק .ז ,רֵיַׁש
 .רעד

 .דַײז רעלעדייא .ר"ז ,םיִאָריִׁש .ז ,אָריִׁש

 :ץיזעָאּפ :גנוטכיד :גנַאזעג .נ ,הֶריִׁש
 ,גנַאזעג-ביול

 ,גנַאזעג-ןענַאװש ,רֹוּבְרַּבַה תַריִׁש --

 .עזומ ,הָריִּׁשַה-תַּב -

 השמ סָאװ גנַאזעג-ביול ,םִּיַה-תַריִׁש --
 ןעגנוזעג לארׂשי-ינב יד טימ טָאה
 .("ריִׁשָי זָא,) ףוס-םי תעירק ךָאנ

 י ןשיװצ תבש רעד ,הֶריִׁש"תַּבַׁש --
 ןיא טנעיל ןעמ ןעװ טבש זיי ןוא
 ."ריִׁשָי זָא חַלַׁשְּב השרּפ רעד

 .ןַאװַארַאק .נ ,הָרּיַׁש ,הֶרָיְׁש

 -גניז ןוֿפ גנולמַאז :לכיב-רעדיל .ז ,ןוריִׁש
 ,רעדיל

 -עג :רעשיטעָאּפ :רעשירעטכיד .ת ,יִריִׁש
 .רעכעלגנַאז

 ,לטשער :ץכעבַײלברעביא .נ ,תֶריִׁש

 .ןייטשלמרימ :רָאמרַאמ .ז ;ׁשֵיַׁש

 .ע"פ ,(שוׂשָי ,ׂשיִׂשִי ,שֶׂשן ׂשוׂש ,שיִׂש
 ןעײרֿפ ;ךיז ןַײז חמׂשמ :ןַײז ךעלײרֿפ
 הי

 .ןַײז חמַׂשמ ;ןכַאמ ךעלײרֿפ ,ׂשֵׂשֶה --
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 .הוודח ;דיײרֿפ .נ ,הֶׂשיֵׂש

 .רענלמרימ :רענרָאמרַאמ .ת ,יִׁשיֵׁש

 -ַא :ןגײלקעװַא .י"פ ,(תיִׁשְי ,תֶׁש) תיִׁש
 -כירנַײא ;ןכַאמ : ןגיילוצ ;ןגיילרעדינ
 -ַאב :ןטײרּפשסױא :ןעמיטשַאב ;ןט
 .ןצעזַאב : ןרעגַאל

 .-טימ תחא דַי ןכַאמ ,"םֶע דִי תיִׁש --

 .ןרעװ סַאזקרעמֿפױא ,בֵל תיֵׁש --

 .ןטכילֿפרַאֿפ ,"לַע תיִׁש --

 .וצ ךיז ןדנעװו ,םיִנָּפ תיִׁש --

 -וצ :ןגײלרעדינַא ;ןגײלקעװַא ,תֵׁשָה --
 :ןכַאמ :ןדנעװגָא :ןדנעװ ;ןגייל
 ,ןטכירנַײא

 -עגוצ :ןרעװ טגײלעגקעװַא ,תֵֶׁשּוה --
 .ןרעװ טדנעװעגנָא :ןרעװ טגייל

 ;טכַארט ,(ןיִתיִׂש ,םיִתיִׁש 'ר) .ז ,תיֵׁש
 -ַאק-סלוֿפּפָא :עזַאב ;דוסי :גנודיילק
 .שדקמה-תיב ןיא חבומ ןבענ לַאנ

 .ןרָאד .ז ,תיֵׁש

 ,גנואוט ;גנוגיײלרעדינַא .נ ,הָתיִׁש

 .ןרָאד ,(םיֵּכִׂש 'ר) .ז ,ְךֵש

 .ענַאטלַא ; לדַײב ,(םיִכָׂש יר) .ז ,ְךֹׂש

 .טייקליטש .ז ,ְּךַׁש

 .ְךֹכָׁש עז .ןגעלעג .ע"פ ,ְּךַׁש

 ןגייל :ןגיל .ע"פ (בַּכְׁשִי ,בֵכָׁש) בֹכֶׁש
 ַא וצ ןעמוק :ןעור :קנארק ןגיל :ךיז
 .ױרֿפ ַא ןֿפָאלשַאב : ױרֿפ

 ,ןֿפָאלשַאב ,"םע בֹכֶׁש --
 .ןברַאטש ,ויָתֹובֲא םִע בֹכֶׁש --

 טשינ ךיז טָאה רע ןֹוּבַל בַכְׁש אל -
 .טקיאורַאב

 טשינ ךיז טָאה רע ,ויָקְרֹוע ּובְכְׁש אֹל --
 .טקיאורַאב

 לּוּכִׂש - הֶׂשיִׂש

 -עג וצ ןרעװ טגײלעגקעװַא ,בֵכָׁשִה --

 .רעקרַאֿפ ןכעלטכעלש

 -עג וצ ןרעװ טגײלעגקעַא ,בֹוּכָׁש --

 .רעקרַאֿפ ןכעלטכעלש

 .ןגיײלרעדינַא :ןגײלקעװַא ,בַּכְׁשַה --

 -רעדינַא :ןרעװ טגײלעגקעװַא ,בָּכְׁשִה --
 .ןרעװ טגיילעג

 .ןייטש-לימ רעטשרעטנוא .ז ,בָכָׁש

 -נָא :טכיש :טסַאיּפ . ,הָבָכָׁש ,הָבָכְׁש
 .סקּוװ

 עכעלנעמ :עמרעּפס ,עַרָזיתַבְכִׁש --

 .ערז

 :רעקרַאֿפ רעכעלטכעלשעג נ ,תָבֹכֶׁש
 .עמרעּפס :ערז

 .ןקָאלֿפ רעקיכעטש :ןרָאד .נ ,הָּכָׁש

 .רעקידנגיל .ת ,בּובָׁש

 .רענעסעגרַאֿפ .ת ,ַחּוכָׁש

 .ןָאה .ז ,יָוְכָׂש

 -נָארָאֿפנָאֿפ :עקטעקָאק :ןוה .נ ,הָּיְוְכָׂש
 .עקט

 -קעדרַאֿפ :רעטקעדעגרעביא .ת ְךּוכָׂש
 .רעטמרישרַאֿפ ;רעט

 ,גנוקיאורַאב ,ְּךוּכָׁש

 ןבעל םַײב) רעדניק ןוֿפ טױט .ז ,לֹוכְׁש
 .(ןרעטלע יד ןוֿפ

 ךרוד רעטקילגמוארַאֿפ .ת ,לּוכָׁש ,לּוּבַׁש
 .רעדניק ןרילרַאֿפ

 ןבעל םַײב) גנורילרַאֿפ-רעדניק .ז לֹוּכְׁש
 .(ןרעטלע יד ןוֿפ

 -רעביא : גנורעדנַארעביא-רדס .ז ,לֹוּכָׁש
 .גנואיירדרעביא ;גנוגייל

 -יירזרעביא-תויתוא ,תֹויַתּוא לּוּכִׂש =

 .סיזעטַאטעמ -- טרָאװ ַא ןיא גנוא



 ְךֹכָׁש - לּוּנִׂש

 ,גנוגײלרַאֿפ טנעה ,םִיַדָי לּוּכִׁש --

 .רעקידנעניוװ .ת ,ןּוכָׁש

 -יוװַאב ;גנוגרָאזרַאֿפ-גנוניוװ  .ז ,ןּוּכְׁש
 .הריד ;גנולדיז :לטרעֿפ-סגנונ

 ַא :גנולדיז ;לטרעֿפ-סגנונױװ .נ ,הָנּול ְׁש

 ,קָאלב :טֿפַאשהנכש ןיא רעזַײה ייר

 .לטרעֿפ-סטײקמערָא ,יִנֹע תֹזנּוכְׁש --

 .רענעגנודעגּפָא :רענעגנודעג .ת ,רּוכָׂש

 -נורטַאב :רעטפיוזַאב :רוּכיש .ז רֹוּכָׁש

 ..רענעק

 ,רענעקנורטַאב ;רערוּכיש .ת רּוכָׁש

 .ןסעגרַאֿפ .י"פ ,(חַּכְׁשִי ,חַכָׁש) ַחכְׁש

 !ןסעגרַאֿפ טסגעמ !רָבְּדַה תֶא חַכְׁש --

 יַא :ךיז ןסעגרַאֿפ ,ֹומָצֵע תֶא ַחכְׁש -
 ,םילּכ יד ןוֿפ ןייגסיור

 ןײגסױרַא ;ןרעװ ןסעגרַאֿפ ,ַחֵכָׁשִה --
 .ןורּכז ןוֿפ

 -סיוא :ןסעגרַאֿפ :ןסעגרַאֿפ ןכַאמ ,ַחָּכַׁש --

 ,ןורּכז ןוֿפ ןקעמ

 .ןרעו ןסעגרַאֿפ ,ַחֹוּכִׁש --

 -רַאֿפ ןכַאמ ;ןסעגרַאֿפ ןזָאל ,ַחַּכְׁשַה --

 .ןסעג

 ,ןורּכז ןוֿפ ןײגסױרַא ,ַחַּכְׁשִה --

 .ןרעוו ןסעגרַאֿפ ,ַחֵּכַּתְׁשִה -

 .רעקידנסעגרַאֿפ .ת ,ַחֵכָׁש

 ,ענעסעגרַאֿפ :גנוסעגרַאֿפ .נ ,הָחְכִׁש
 -עג) דלעֿפ ןיא ןברַאג עטזָאלעגרעביא
 .(עמערָא וצ ןרעה

 .עיזענמַא : רילרַאֿפ-ןורּכז .ז ,ןֹוחָּכְׁש

 ,רעסעגרַאֿפ .ז ,ןָחֶכַׂש

 -ץגרַאֿפ ;טײקכַאװש-ןורּכז .נ ,תונָחְבַׁש
 .,עיזענמַא : שינעס
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 :רעקנַארק ןּכוסמ .ת ,עַרֶמ-ביִכְׁש (ביִכָׁש)
 ,רעקנַארק זָאלטכיזסיוא

 ,גנוגיל .נ ,הָביֵכָׁש

 -ייש :טייקידריווקרעמ-סגנואעז .ז ,הָּיָבְׂש

 .טייקניישדליב :קילבסױא רענ

 -ידריווקרעמ-סגנואעז ,הָּדְמֲח-תֹוּיַכָׂש -
 ,ןטייק

 :רעטֿפָא :רעכעלטנייוועג .ת ,ַחיִכָׁש
 ,רעכעלגעטגָאט

 .גנוסעגרַאֿפ .נ ,הָחיֵכְׁש

 -גָאט ;טייקכעלטנייװעג .נ ,תֹוחיִכְׁש
 .טייקכעלגעט

 .רעטקיאורַאב .ת ;ְךיֶכָׁש

 ,גנוקיאורַאב .נ ,הָכיֵכְׁש

 .רעסעמ .נ"וז ,ןיֵּכַׁש

 ,טסַײג סטָאג ;הניכש .נ ,הָניִכְׁש

 טור הניכש יד ,ויָלָע הָרֹוׁש הָניִכְׁשַה -
 ,םיא ףיוא

 -עגנודעג :רעטלעטשעגנָא-ןיול .ז ,ריִכָׂש

 .רענ

 ,רעטעברַא-גָאט ,םֹזי"ריִכְׂש --

 ןגעוו) רעדעֿפ עטֿפױקרַאֿפ ,טֶע"ריִכָׂש --
 ,(טסילַאנרושז ןטֿפױקרַאֿפ ַא

 .גנוגנידּפָא ;גנוגניד .נ ,הָריִכָׂש

 ;גנוגניד :לָאצּפָא"ןיול :ןול .נ ,תּוריִכְׂש
 ,גנוגנידּפָא

 :ןקעדַאב .י"פ ,(ְּךֹׂשִי יָּדַׂש ,ּךֵכָׂש) ְךכָׂש
 .ןקעדרעביא

 ןקיאורַאב .ע"פ ,(ךֹׁשָי ,ְּךֵׁש ,ְּךַכָׁש) ְּךֹכׁש
 .ךיז ןליטשנַײא :ךיז

 .ןליטשנַײא : ןקיאורַאב ,,ְךֵּכַׁש --

 -עגנַײא :ןיעװ טקיאורַאנ ,ְךֹוּכָׁש --
 .ןרעוו טלעטש

 = נא, יי--=  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ע 22.
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 .ןליטשנַײא ; ןקיאורַאב ,ְךֵׁשִה --

 ; גולק ןעלדנַאה .ע"פ ,(לֹּכָׂשִי ,לֵכָׂש) לֹכְׂש
 .גולק ןַײז ;קיטֿפנונרַאֿפ ןעלדנַאה

 -כרוד ;רדס םעד ןעיירדרעביא ,לֵּכַׂש --
 .ןגײלרַאֿפ : ןטכעיֿפ

 .ןרעוװ טגײלרַאֿפ ,לֹּכָׂש --

 ןקוקוצ :ןעמענַאב :ןרעװ גולק ,לֵּכְׂשַה --
 .ךַײרגלָאֿפרעד ןַײז :ןעעזוצ : ךיז

 .ריֿפסױא רעשילַארָאמ ,לֵּכָׂשַה-רַסּומ --

 ;קידלכש ןַײז :קידלכש ןרעוו ,לֵּכְׁשֶה --
 .רוטלוק ןעמוקַאב

 .ךיז ןגײלַאֿפ ,לֵַּּתְׂשֶה --
 טימ ןעלדנַאה :ןרעו גולק ,לֵּכְׁשַמְתַה --

 .המכח

 ;טֿפנונרַאֿפ :טֿפַאשגולק .ז ,לֶכָׂש ,לָכֵׂש
 .גלָאֿפרעד :טקעלעטניא

 .רעקיטֿפנונרַאֿפ ,לָכֵׂש-בֹוט --

 .לכׂש רעעכַײלג ,רֶׁשֵּיַה לָכֹׂשַה --
 -ניק ןרילרַאֿפ .י"פ ,(לֵּכְׁשִי ,לֵכָׁש) לֹכָׁש

 טױט ןכרוד ןרעװ טלבָארַאֿפ :רעד
 ,רעדניק ןוֿפ

 -עג :רעדניק סנצעמע ןטוט ,לֵּכַׁש --
 -ניק ןרילרַאֿפ :רעדניק עטיוט ןריוב
 .ןדנעלרַאֿפ :רעד

 .ןרעוו טדנעלרַאֿפ ,לֹוָּׁש =

 ;רעדניק סנצעמע ןדנעלרַאֿפ ,לָּכְׁשַה --
 ,רעדניק עטיוט ןריובעג :ןעלּפַמ

 -עסעבסיוא :גנומָאקלוֿפרַאֿפ .ז ,לּולְכְׁש
 .גנוצנעגרעד :גנורענַײֿפרַאֿפ ; גנור

 .תושּפיט :טײקשירַאנ .נ ,תּולָבִׂש

 ;רעשיגָאל :רעכעלקנַאדעג ת ,יִלָכְׂש
 ,רעקידלכׂש :רעלעוטקעלעטניא

 ןכֶש - ְךֶֹׁש
 .(לגױֿפ) לסָארד .נ ,יָלָכְׁש

 -כעלקנַאדעג :טייקידלכׂש נ ,תֹויָלִכָׂש
 .טײקיטפנונרַאֿפ :דנַאטשרַאֿפ :טייק

 :ןרעסעבסיוא :ןעמָאקלוֿפרַאֿפ .י'פ ,לֵלְבַׁש
 .ןצנעגרעד :ןרענַײֿפרַאֿפ

 -סיוא :ןרעװ טמָאקלוֿפרַאֿפ ,לֹולְכָׁש --
 :ןרעוװו טרענַײֿפרַאפ : :ןרעוו טרעסעבעג

 .ןרעװ טצנעגרעד

 ,לֶלָבׁשְמ עֶּלֶצֶמ --
 1 .לקניוו

 -ליֿפ רעטקעֿפרעּפ

 -סיוא ;ךיז ןעמָאקלוֿפרַאֿפ ,לֵלְכַּתְׁשִה --
 -רעד :ךיז ןרענַײֿפרַאֿפ :ךיז ןרעסעב

 .ךיז ןצנעג

 .טסילַאנָאיצַאר .ז ,ןָּתְלָכׂש

 .םזילַאנָאיצַאר .נ ,תּונָתְלִכָׂש

 .רעלענָאיצַאר .ת ,יִנָּתְלִכִׂש

 ירֿפ ;ךיז ןרעדעֿפ .ע'פ ,םַּכְׁשַה (םֹכָׁש)
 .ןֿפױלסױארַאֿפ ; ןײטשֿפױא

 -יגַאב : קידנעטשַאב ,בֵרֲעַהְו םָּכְׁשַה --
 .טנװָא ןיא ןוא ןענ

 .ןעניגַאב ןעִירֿפ ןיא ,םֵּכְׁשַה רֵקֹּבַּב -

 .ןעגיגַאב ,םיֵּכְׁשַּמַל -

 ז ז ,םָכָׁש ,םָכְׁש

 ,טיבעג-דנַאל

 ;לסקַא :עצײלּפ ;ןקור

 ,תוחוּכ עמַאזניימעג טימ ,דָחֶא םֶכְׁש --

 .ענירעלעּפ .נ ,הָּיִמְכִׁש

 .ןייב-לסקַא .נ ,הָמָכָׁש

 .ע"פ ,(ןּׁשִי ,ןֵכָׁש) ןכֶׁש
 :ןעגנערברַאֿפ :ךיז ןצעז

 .ןַײז טניווו

 -ַאב :ןענױװ
 -ַאב :ןויוה

 -- רעטצעזַאב-קיבייא ףיוא ,דַע ןֵכֹוׁש --
 .טָאג



 רֹכָׁש - ןכָׁש

 --רעקידנגיל דרע רעד ןיא ,רֵּפָע ןֵכֹוׁש --

 .רענעברָאטשעג

 ַא ןיא) ןצעזַאב ;ןריקָאלנַײא ,ןֵּבַׁש --

 .(הריד

 טצעזַאב :ןרעװ טריקָאלנַײא ,ןֹוּכִׁש --
 .(הריד ַא ןיא) ןרעוו

 -נַײא :ןאעזַאב :ןריקָאלנַײא ,ןֵּכְׁשַה --

 .ןעמיטשַאב :ןריֿפ

 רָפעְל ודֹובְּכ ןּכְׁשַה -
 .עטָאלב וצ ןוא שַא

 .םולָש ןכַאמ ,םֹולָׁש ןֵּכְׁשַה --

 טצעזַאב :ןרעװ טריקָאלנַײא ,ןֵּכְׁשִה --
 ,(הריד ַא ןיא) ןרעוו

 וצ םיא ןכַאמ

 ןיא ןײגנַײרַא :ךיז ןצעזַאב ,ןֵּכִּתְׁשִהי -
 .ןרעגריבנַײא ךיז ;גנוניוװ ַא

 .רעניוווטימ :; רָאטַאקָאל :ןכָש .ז ,ןֵכָׁש

 .הריד ;גנוניױװ .ז ,ןָכָׁש

 .גנוגַײצרעביא .ז ,ַעּונְכָׁש

 .טֿפַאשהנכש נ ,תֹונֵכְׁש

 .עקידעמערב-גנַאל .נ ,הָיָנַכְׁש

 .ןגַײצרעביא .י"פ יַעֵנְבַׁש

 .ןרעװ טגַײצרעביא ,ַעֹזנָכֶׁש --

 .ךיז ןגַײצרעביא ַענְכְַׁשִה ==

 .רעכַאמלטָאז : רעמיר .ז ,ףֵּכַׁש

 ;גנוקורדּפָא-לסנעטס ףיוא .ז ,לּופְכָׁש
 ,גנוריּפָאקּפָא

 ;לסנעטס ַא ףיוא ןקורדּפָא .ייפ ,לֵּפְכַׁש
 .ןריּפָאקּפָא

 ַא ןֿפױא ןרעו טקורדעגּפָא ,לֹוּפְכָׁש --
 .ןרעוו טריּפָאקּפָא ; לסנעטס

 .ןישַאמ-ריּפָאק :לסנעטס .נ ,הָלֵּפְכַׂש
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 :ןעגניד .י"פ ,(רּכְׂשִי ,רֵכָׂש) רֹכָׂש
 .ןעגניד

 -פָא

 ןעגנודעגּפָא :ןרעװ ןעגנודעג ,רֵכָּׁׂשִה --
 :ןענידרַאֿפ ;ךיז ןלעטשנָא :ןרעװ
 .ןסינעג :ןיול ןעמוקַאב

 וצ ןבעגרעביא :ןעגנידרַאֿפ ,רֵּכָׁשַה --
 ןגעוו ןעמוקכרוד ;ןול רַאֿפ ןצעמע
 .ןיול

 -עגרעביא :ןרעװ ןעגנודרַאֿפ ,רֵּכְׁשִה --

 .ןרעו ןבעג

 :ןיול ןעמוקַאב ,רֵּכַּתְׁשִה --
 .ךיז ןעגנידרַאֿפ

 : ןענידרַאֿפ

 .גנולָאצַאב :גנונױלַאב ; ןיול .ז ,רָכָׂש

 תוכז ןיא ;בילוצ ;קנַאדַא ,"רֵכָׂשִּב -
 .ןוֿפ

 .לָאצּפָא-לוש ,דּוּמִל-רַכְׂש -

 - .רַארָאנָאה ,םיִרְפוס"רַכְׂש --

 רעטנױלַאב ,רָכָׂש רֵמּוׁש ,רֶכָׂש אֵׂשֹונ -

 .רעטיה

 .גנונױלַאב ןעמוקַאב ,ֹורָכְׂש לַע אֹוּב -

 .ןיול ןעמוקַאב ,רֶכָׂשִּב אזּב --

 טסנידרַאֿפ רעד ,ֹרָכְׂשִּב זדֵסְּפָה אָצָי --
 טָאהס -- קה םעד טקעדעג טָאה
 .טניולעג

 טָאה קזיה רעד ,ֹורֵסָּפָהְּב וֹרָכָׂש אָצָי --
 טָאה'ס -- טסנידרַאֿפ םעד ןעגנולשרַאֿפ
 ,טניולעג טשינ

 .עזולש :עמַאט :עבמַאד .ז ,רֵכָׂש

 .ריב :קנַארטעג-לָאהָאקלַא .ז ,רָכָׁש

 ע"פ ,(רֹּכְׁשִי ,רֵכָׁש) רכָׁש
 .ךיז ןעקנירטנָא

 ;ךיז ןרוּכישנָא .

 .ןעקנירטנָא ;ןרוּכישנָא ,רֵּכַׁש --

 .ןרוּכישרַאֿפ ; רוּכיש ןכַאמ ,רֵּכְׁשַה --
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 ;ךיז ןרוּכישנָא ,רֵּכַּתְׁשִה --
 :ךיז

 -נָא :טײקטרוּכישרַאֿפ ; תורּכיש .ז ,ןורָּכַׁש
 -ָאיה -- סקיװעג-האוֿפר ;טייקטפיוזעג

 ,סומַאיצס

 ןרוּכישרַאֿפ

 .טײקטֿפױזַאב ; תורּכיש .נ ,תּורְכֶׁש

 .רוּכיש :רעֿפױז .ז ,ןֶרְכֵׁש

 -ורֿפױא :גנוקנעווש :גנושימ .ז ,ְּךֹוׁשָכָׁש
 .(רעסַאװ ןיא) שינעשזדָארב : גנורעד

 :ןרעדורעצ :ןעקנעוש .י'פ ,ְךֵׁשֶבַׂש
 .ןקיאורַאב ;ןעשזדָארב :ןרעדורֿפױא

 .ךיז ןעקנוט ;ןעשזדָארב ,ְךֵׁשָכִּתְׁשִה --

 ,תועט ;רעלפֿפ .ז ,לֵׁש

 ּלִש :ְךֶּלִׁש .ְּלִש : יִלִט -- ןוֿפ .י"מ ,לָׁש
 - ן"םֶהָלָש :ן'םֶכָלֶׁש !ּונָלְׁש :ּהְלָׁש
 ,רענַײד ,ןַײד :ענַײמ ,רענַײמ ,ןַײמ
 ןַײז :(ךעלבַײװ ןוא ךעלנעמ) ענַײד
 :עריא ,רעריא ,ריא :ענַײז ,רענַײז
 .רעַײא :ערעזנוא ,רערעזנוא ,רעזנוא
 ,רערעיײז ,רעײז ;ערעַײא ,רערעַײא
 .עטרעייז

 ,לַײװ ; בילוצ ,לָׁשִּב --
 -ור ;רערעכיז :רעזָאלגרָאז .ת ,ןְנֲאָלַׁש

 .רעקיא

 ;ךיז ןטכעלֿפנַײרַא .ע"פ ,בֵלָּׁשַה (בֵלׁש)

 .ךיז ןדניברַאֿפ : ךיז ןסַאּפוצ

 ;ןטכעלֿפנעמַאזוצ : ןקיטסעֿפוצ ,בֵּלַׁש --
 ;ןדניברַאֿפ ;ןטכעלֿפכרוד ;ןטכעלֿפנַײא

 ,ןסַאּפוצ

 -נעמַאזוצ :ןרעװ טקיטסעֿפעגוצ ,בֹולָׁש --
 :ןרעװ ןדנוברַאֿפ :ןרעװ ןטכָאלֿפעג
 .ןרעו טסַאּפעגוצ

 .ןטכעלֿפנַײא :ןדניברַאֿפ ,בֵלְׁשַה -

 הלָׁש -- רֹכֶׁש

 דנַײא :ךיז ןטכעלֿפנעמַאזוצ ,בַלֵּתְׁשִה --
 .ךיז ןטכעלֿפ

 .טכעלֿפעג ;גנודניברַאֿפ ;גנודניב .ז ,בֵלָׁש

 -סגנודניברַאֿפ ,(םיִּבַלָׁש 'ר) .ז ,בֶלֶׁש
 :צזַאֿפ :לגיטש ;לּפַאטש ;ןקָאלֿפ
 ,עידַאטס ;הגרדמ

 -טנַא-ךעלזעלב ןַײז םרוג .י"פ ,קֵּבְלַׁש
 .גנואייטש

 .סַײװ-יינש ןרעוו .ע'פ ,גֵלְׁשִה (גלש)

 .יינש טימ ןטישַאב :ןעײנשרַאֿפ ,גָלְׁשַה -

 ;ןרעװ טײנשרַאֿפ ,גֵלָׁשִה --
 .יינש טימ ןרעוו

 ,יינש .ז ,ֵלָׁש

 :עניװַאל-יינש .ז ,ןֹוגְלַׁש

 ג ,הֵיְגְלָׁש
 .(עלהׂשעמ

 ןטָאשרַאֿפ

 ַא ןיא) עלעיינש-ןיגינעק

 .(םולב ,סוטנַאלַאג) לקעלג-יינש .נ הָּיַנְלַׁש

 .ןטילש 1 ,תיִּגְלַׁש

 .עמעכס :טעלעקס .ז ,דֶלָׁש

 .(לגױֿפ ,סענָאיצלַאה) לרעיינש .ז ,,ָדְלַׁש

 ;קיאור ןַײז .ע"פ ,(הָלְׁשִי ,הָלָׁש) הֹלָׁש
 -סױרַא :ןעַיצסױרַא .י"פ ;זָאלגרָאז ןַײז

 .(רעסַאװ ןוֿפ) ןעמוקַאב

 .ןעמוקַאבסױרַא :זָאלגרָאז ןַײז ,הֵלָּׁשִה --
 דַאװ ןוֿפ) ןרעװ ןגױצעגסױרַא :ןרעוו
 .רעס

 .ןעִיצסױרַא :ןעמוקַאבסױרַא ,הֵּלַׁש -

 -ּפָא !תועט ַא ןיא ןריֿפנַײרַא ,הֵלְׁשַה --
 .סעיזוליא ןכַאמ : ןריֿפרַאֿפ ; ןרַאנ

 ; ןרעװ טריֿפרַאֿפ ,הָלָׁשִה --
 .ןרעוו

 טרַאנעגּפָא

 .סעיזוליא ךיז ןכַאמ ,ּהַָּּתְׁשִה --



 םֹולָׁש - בֵהָלַׁש

 -עצ !סַאלֿפ ַא ןוָאלבֿפױא .י"פ ,בֵהָלַׁש
 -ַא :רעַײֿפ א ןרעקַאלֿפעצ :ןעמַאלפ

 .תובהלתה ןיא ןעגנערבנַײר

 יַאלֿפעצ :ןרעװ טמַאלֿפעצ ,בֹוהְלָׁש --
 .ןרעוו ןדגוצעגנָא ;ןרעװ טרעק

 ;ךיז ןרעקַאלּפעצ ,ֿבֵלַּתְׁשִה יד
 .ךיז ןרימזַאיזוטנע : ךיז ןענ

 ' ,תיֵבְהְלַׁש
 .סקיוו

 :םַאלֿפ .ו ,תֶבֲהְלַׁש

 =) הָיָבֲהִלַׁש --
 .רעקַאלֿפ רעק

 .ףוס : עדנע .ר"ז ,יִהְלָׁש

 .רעמוז- ףוס ,אָטיֵקְד יֵהְלִׁש -

 -ָאק סקינרוטָאק) קלַאֿפלטכַאװ .ז ,וָלָׂש
 ,(לגיוֿפ ,סקינרוט

 ןַײז :קיאור ןַײז .י"פ ,(וֵלְׁשִי ,וַלָׁש) ולָׁש
 .ךיז ןקיאורַאב זָאל גרָאז

 -ערבעצ

 -עג קימולב -- סימָאלָאפ

 .רעקַאלֿפ

 -יזיר ,(ָי תֶבָהֶלַׁש

 .זָאלגרָאז ןַײז ,וָלָׁשַה --

 :רעקידהוולש :רעזָאלגרָאז .ת ןוָלָׂש ,וָלָׁש
 .רעקיאור

 ;הוולש ;ור .ז ,ולָׁש

 -כעלֿפֿפױנוצ ;גנוגײלנעמַאזוצ .ז ,בּולָׁש

 .גנורעדילגנַײרַא ;גנוט

 ,טײקיזָאלגרָאז

 -עגנעמַאװצ ;רעטגײלרַאֿפ .ת ,בּולָׁש
 -ַא :רענעטכָאלֿפעגנַײרַא ;רענעטכָאלֿפ
 ,רעטרעדילגעגניַיר

 .עטמערָאעג ,ַעֹורְז-יַבּולְׁש --

 וצ םילּכ ענעדנוברַאֿפ ,םיִבּולְׁש םיִלָּכ --
 ,ןטנעמירעּפסקע עשילַאקיזיֿפ

 ,גנואייגעצ-יינש ;עגילדָא .נ ,תיִנּולְׁש

 -גרָאז :טייקכעלטימעג  הוולש .נ ,הָוְלַׁש
 .ור ;טײקיזָאל
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 ;רעטקישעג :רעטדנַאזעג :חילש .ז ,ַחּולָׁש
 -רעביא :רעקנילֿפ ;רעֿפױל ;רעירוק
 .רעטקערטשעגסיוא :רענעזיוו

 ;גנוקישקעװַא ; גנורעטַײװרעד .ז ,ַחּוּלׁש ;
 ,גנוזָאלַײרֿפ ;גנובַײרטרַאֿפ

 .ּפַאלק :םעלפ ,דָי-ַחּוּלְׁש =

 יד ןבַײרטרַאֿפ וצ טכילֿפ ,ןֵּקַה ַחֹוּלְׁש --
 ןעמ רעדיא טסענ רעד ןוֿפ רעטומ

 יד רעדָא ךעלעיא יד סױרַא טמענ

 ,.עגיילק
 -ַאטשסױא :גנוקישקירוצ ,םיִחּולְׁש --

 .ןדנ :גנוט

 ;גַײװצ-רעטעלק :גַײװצּפָא .נ ,הָחּולְׁש
 ,טייק-גרַאב ַא ןוֿפ גַײװצּפָא

 ;גנושרעהַאב .ז ,טּולְׁש
 ,גנוטכירנַײא-ןדליש

 ;גנוטלַאהטסעֿפ

 .רענעגיוצעגסױרַא .ת ,יֹולֶׁש
 .לַאֿפּפָארַא :גנולַאֿפּפָא .ז ,ְךֹולָׁש

 עג ןטייק ןיא :רענעגנַאֿפעג .ת ,לּולָׁש
 .רעטנגײאטנַא ; רעטדימש

 .עשזעלַאק :עשזול .נ ,תיִלּולְׁש

 -ַאב :טנוזעג :ןדירֿפ : םולש .ז ,םֹולָׁש
 ;טײקיזָאלגרָאז :טייקרעכיז :גנוסירג

 -ַאב ענײמעגלַא לארׂשי תנידמ ןיא

 ןענעגעזעג ןוא ןֿפערט םַײב גנוסירג
 .טֿפַאשדנַײרֿפ :ךיז

 !בַר םולָׁש !הָכְרָבּו םּולָׁש !םֹולָׁש -

 םַײב גנוסירגַאב עניימעגלַא !ָּךֶל םֹולָׁש
 .ךיז ןענעגעזעג ןוא ןֿפערט

 -רַאה !םולָׁש םֶכיֵלֲע !םֶכיֵלֲע םֹולָׁש --
 .רעֿפטנע ןוא גנוסירגַאב עקיצ

 ,םולש רעקיטכירֿפיױא ,תָמָא"םֹולָׁש --

 -נייא ןוא טײקנדירֿפוצ ,תִיַּב-םֹולְש -
 .ןבעל-החּפשמ ןיא טײקידנעטשרַאֿפ
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 ;דנַײרֿפ רעקיצרַאה ,ֹומֹולָׁש ׁשיִא --
 .רבח-סגנואיורטרַאֿפ

 .טקַאּפ-םולש ,םֹולָׁש תיִרָּב --

 .סורג ,םֹולָׁש תַׁשיִרְּד --

 !ןטיה טָאג לָאז !הֹליִלָח !םֹולָׁשְו סַה --

 ! וטסכַאמ סָאװ ?ְּךֶמֹולְׁש הַמ --

 -רעד םַײב) םולשה וילע ,םולָּׁשַה ויִלָע =

 .(םענעברָאטשעג ַא ןענָאמ = -

 .סורג ,םֹולָׁש תַסיִרְּפ -

 !טנוזעג רָאֿפ !םֹולָׁשְל ּךְתאֵצ --

 -רעביא :רעכַאמ-םולש ,םֹולָׁש ףֵדֹור --
 .רעטעב

 ,תבש-טוג :תבש ןטוג ַא !םֹולָׁש-תַּבַׁש --

 ,רעטכירטנדירֿפ ,םֹולָׁש-טַּפּוׁש --

 "עג :רעקידנעטשלוֿפ : רעצנַאג .ת ,םּולָׁש
 .רעקיטרַאֿפטכער :רעַײרט

 ;ןױל ;גנולָאצּפָא ;גנולָאצַאב .ז ,םּוּלָׁש
 .גנוקיטיגרַאֿפ :לָאצסױא

 :לָאצּפָא  ,םיִמּוּלִׁש --
 ,גנולָאצ-סגנוקיטיגרַאֿפ

 ! ץיצובירטנָאק

 ,גנולָאצַאב ;גנולָאצּפָא .נ ,הָמּוּלַׁש
 .טשינעגיוט : לזמילש .ג ,לֵאיִמּולְׁש

 .קידנעטשלוֿפ :ןצנַאגניא .פ"הת ,םיִמֹולְׁש
 .רענעגױצעגסױרַא .ת ,ףּולָׁש

 -ּפָא :רעטירברַאֿפ ;רעטירבַאב .ת ,קּולָׁש
 .רענעדָאזעג

 .(ךעלבַײװ) ַײרד .מיש ;ׁשֹולָׁש

 ;טיײקיכַאֿפַײרד :טייקיאיירד .ז ,שּוּלִׁש
 .טײקינײאַײרד :ַײרד ףיוא גנולּפָאט

 .(ךעלנעמ) ַײרד .ם"ש ,הָׁשּולְׁש

 .קיסַײרד .מ"ש ,םיִׁשֹולְׁש

 חַלֶׁש - םֹולָׁש

 -ַא :ןקיש .ייפ ,(חַלְׁשִי ,חַלָׁש) ַחֹלָׁש
 :ןקישרעביא :;ןקישּפָא :ןקישקעװ

 -רעד ;ןכיירג ;ןרעטַײװרעד ;ןקישרַאֿפ

 .ןקערטשסיוא ;ןכיירג

 ;ךיז ןענעגײארַאֿפ ,ּוהָּׁשַמְּב זדָי ַחֹלֶׁש -
 .ןענעחקלוצ

 -טסבלעז ןיײגַאב ,זׁשֵּפַנְּב דִי ַחֹלֶׁש --
 .הֹשֹעַמ ַא ןוטנָא ךיז : דרָאמ

 ןצעמע ןוט ,יִנֹולָפַּב ֹודֵי ַחֹלָׁש -
 .סטכעלש

 -עגּפָא :ןרעװ טקישעגקעװַא ,ַחלָׁשִה --
 :ןרעוװ טקישעגרעביא :ןרעװ טקיש
 -עוו טקערטשעגסיוא ; ןרעוװ טקישרַאֿפ

 ןר

 -ַײרֿפַאב ;ןזָאלסױרַא : ןזָאלּפָא ,ַחֶּלַׁש --
 : ןקישרַאֿפ : ןקישרעביא :ןקישּפָא ;ןע
 ג ןגָאירַאֿפ ;ןבַײרטרַאֿפ ;ןרעטַײוװרעד

 -רעדנַאנוֿפ ;ןקורסױרַא ;ןטײלגַאב

 .ןקערטשסיוא :ןטײרּפש

 "עגסױרַא :ןרעװ טזָאלעגּפָא ַחֹולֶׁש -
 טקישעג :ןרעװ טַײרֿפַאב :ןרעװ טזָאל
 ןבירטרַאֿפ :ןרעו טקישרַאֿפ :ןרעװ

 טזָאלרַאֿפ :ןרעװ טרעטַײװרעד :ןרעוו

 .ןרעוו

 .ןקיטוצ :ןקיטנָא ,ַחֵלְׁשַה -
 טקישעגּפָא : ןרעוו טקישעג ,ַתָּלַּתְׁשִה --

 -עגנָא :ןרעװ טקישעגרעביא :ןרעוו
 :ןרעװ טרעטַײװרעד :ןרעװ טקיש
 ןגױצעגסיױא :ןרעװ טקערטשעגסיוא
 .ןרעוו

 :טערָאלֿפ :ריּפַאר : דרעוװשטכפ .ז ,חַלָׁש
 רעטֿפַײררעביא ;לעֿפ עטברַאגעג טשינ
 -ּפָא :ץנַאלֿפ עקירָאינײא ;טריבליײא
 -סגנורעסַאװַאב :טייקטיירב :גַײװצ
 .ירַאקורעַא -- טסוק עקימולב ;לַאנַאק



 חיִלְָׁש - חַלֶׁש

 רעטרעסַאװַאב-ךעלטסניק .ר"ז ,ןיִחְלֶׁש --
 ,ןדָאב

 .רעברַאג .ז ,הָּלַׁש

 .טערקדליש .נ ,הָפּוהְלַׁש

 ;טכַארט :זָאלב .נ ,תיִפּוחְלַׁש
 ,תיִחְוּפְלַׁש עז .ןָאלַאב

 .שיט .ז ,ןֶחְלָׁש

 -סטעברַא :טַאטשרַאװ ,הָכֹאָלְמןֶחְלֶׁש :

 -רעדניק

 .שיט

 שיט רענעדלָאג רעד ,תָכְרֲעַּמַה ןֶחְלָׁש =
 רעשירָאטקַאדער :שדקמה-תיב ןיא
 .(.גרעביא) שיט

 עּפַאמ עשיֿפַארגָאּפָאט ,לֹוח-ןְחְלֶׁש א
 .דמַאז ןוֿפ טכַאמעג

 -נָאק רַאֿפ) שיט רעדנור ,לֹנֶע ןֶחְלָׁש --
 .(ןצנערעֿפ

 -עג :שיט רעטיירגעג ְךֹורָע ןֶחְלֶׁש -
 ןעמָאנ -- "ךורע ןחלוש, :שיט רעטקעד
 גנולמַאז -- ורַאק ףסוי 'ר ןוֿפ רֿפס ןוֿפ
 רַאֿפ ןעגנוזַײװנָא ןוא םיניד עלַא ןוֿפ
 .רעגייטש-סנבעל .גילער ןשידִיי

 ןוא רעניד) ץלַאז-שיט ,ןְחְלָׁש"חַלֶמ -
 .(ץלַאז רעטריניֿפַאר

 ,גנולסקעווטלעג .נ,תֹונְתְלָׁש

 .רעלסקעווטלעג .ז ,יִנָחְלָׁש

 .רָאטנַאק-לסקעװ .נ ,הָיָנְחְלָׁש

 -ער :ןשרעה .י"פ ,(טלָשִי ,טֵלָׁש) טלָׁש
 -ַאב :ןשרעהַאב ;ןקיטלעװַאב :;ןריג
 ,ןקיטכעמ

 .עגַאל יד ןשרעהַאב ,בָצֵּמַּב טלׁש -

 .ךיז ןשרעהַאב ,וחּורְּב טלָׁש --

 -לעװַאב :ןרעװ טשרעהַאב ,טֵלָׁשִה --
 .ןרעוו טקיטכעמַאב :ןרעװ טקיט
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 :ןקיטלעװ :ןריגער ;ןשרעה ,טֵלׁש --
 .ןדליש-סגנונרָאװ ןגָאלשֿפױא

 ;גנונדרָא ,טכַאמ ןריֿפנַײא ,טֵלְׁשַה --
 .גנונדרָא ,רדס ,םישזער ןלעטשנַײא

 -רעה סלַא ןרעוו טמיטשַאב ,טֵלְׁשֶה -
 ,םישזער ןרעװ טלעטשעגנַײא :רעש

 ,גנונדרָא ,רדס

 -רָאװ טימ ןרעװ טנכײצַאב ,טֹולָׁש --
 ,ןדליש-סגנונ

 -ַאב :ןקיטכעמַאב :ןשרעהַאב ,טֶלֵּתְׁשִה --
 .ןקיטלעוו

 .דליש-ץוש :דליש .ז ,טְלָׂש

 -ער :טכַאמ ,(תֹונֹוטְלִׁש ר) .ז ,ןֹוטְלָׁש
 .טפַאשרעה :גנושרעה :םישזער ;גנוריג

 .טֿפַאשרעה :גנושרעה :טכַאמ .ז ,ןָטְלֶׁש

 -רעה :גנושרעה :;טכַאמ :נ ,תּונָטְלָׁש
 .טֿפַאש

 .ןירעשרעה :ןירעריגער .נ ,תָטֶלַׁש

 .םייהעג :טייקליטש .ז,יִלָׁש

 :טייקידתודוס ;טייקליטש ;ור .;ז ,יִלָׁש
 .רעלעֿפ

 .לגנַיינרעל .זאָיְלָׁש
 -ַא :גנוטכעלֿפנַײא ;לּפַאטש .נ ,הָביִלְׁש

 ,גנודניברַאֿפ ; גנוטכעלֿפנַײר

 .גנואיינש .נ ,הָניִלְׁש

 .םַאלב-ןָאירבמע ;לטַײב-ןָאירבמע .נהָיְלְׁש

 ,גנואיצסױרַא ?גנומוקַאבסױרַא .נ ,הָיִלְׁשי

 -ור :רעקידהוולש ;רעזָאלגרָאז .ת ,ויָלְׁש
 .רעקיא

 :טעֿפַאטש :טַאגעלעד :חילש .זיַחיִלָׁש
 ,לגניי-קיש ;רעירוק

 -לעזעג :ןזַח רַאֿפ .צַאב ,רּוּבִצדַחיִלְׁש -
 .רעוט רעכעלטֿפַאש
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 -ַא :גנוקישרעביא :;גנוקיש .נ ,הָחיִלְׁש
 ,גנוקישסיור

 ;גנודנעז :עיסימ :תוחילש :נ ,תֹוחיִלְׁש
 ,גנולעפַאב

 -עגייאוצ ;גנונעגײארַאֿפ ,דִי-תּוחיִלְׁש --
 ,גנונ

 :רעה :רעבָאה-טכַאמ ; רעשרעה .ז ,טיִּלַׁש
 ,רעגניוצַאב

 ;שטנעמ רעטשרעהַאב ,ֹוחּורַּב טיִלַׁש --
 .רענעטלַאהעגנַײא

 ;טכַאמ ; גנוש רעהַאב ;גנושרעה .נ,הָטיִלְׁש
 .גנוריגער

 "ומ רעד ןיא) רבּוע :ןָאירבמע .ז ,ליִלְׁש
 ,(ךיוב סרעט

 -ענ :עיצַאגענ ;גנונײנרַאֿפ .נ ,הָליִלְׁש
 -עֿפרַאֿפ :גנונעקייל ;גָאזּפָא :גנוריג
 .גנול

 .וויטַאגענ ,הָליִלׁשִּב --
 ,רעקידסונימ :רעװיטַאגענ .ת יִליִלָׁש

 .לָאצ-סונימ ,יִליִלְׁש רָּפְסַמ --

 ;טייקידסונימ :טײקויטַאגענ .נ ,תּויִליִלְׁש
 .טײקינײנרַאֿפ ;גָאזּפָא

 ַא ןוֿפ ןקור ןֿפױא) קַאז-טסַאל .ז ,ףיִלָׁש
 ,(לזייַא ,דרעֿפ

 -וקַאבסױרַא :גנואיצסױרַא נ ,הָפיִלְׁש
 .גנומ

 ;גנואירברַאֿפ :גנואירבַאב .נ ,הָקיִלְׁש
 ,גנודיזרַאֿפ

 רידנַאמָאק-רעטילימ ;טנַאטידַא .ז ׁשיִלְׁש
 -רַא :רעכעלױרטרַאֿפ :גנַאר ןטירד ןוֿפ

 ,הֿפיֵא ןַא ןוֿפ לטירד) הָאְס :רעטיב
 -ומ רעקידלקניוװיײרד ;(סָאמ-האובּת

 .(.טלַא) טנעמורטסניא-קיז

 ְךלֶׁש -- הָחיִלְׁש

 ַא טימ ןעגייוו ,ׁשיִלָׁש תֹועָמְדַּב הֹכָּב -
 .ןייוועג רעטיב

 .לטירד ןייא :לטירד .ז ,ׁשיִלְׁש
 .(קיזומ ןיא) ַאלָאירט .ז ,ןֹוׁשיִלְׁש

 הֹפוקּת רעטירד רעד ןוֿפ .ּת ,יָנֹוׁשיִלְׁש
 .(עיצולָאװע רעשיגָאלָאעג רעד ןוֿפ)

 ;גנורינָאּפעד ;רוטנַאטידַא .נ ,תֹוׁשיִלָׁש
 .גנוגײלנַײא

 א וצ רעטירד :רעטירד .ת ,יֵׁשיִלְׁש
 .(יול ןוא ןהֹּכ ןכָאנ) "ישילש, --

 .(.מַארג) ןָאזרעּפ עטידד ,יִׁשיִלְׁש ףּוּג --

 .קָאטש ןטירד ןֿפױא ןרעמיצ ,םיִׁשיִלְׁש --

 .לָאמ ןטירד םוצ ,תיִׁשיִלְׁשַּב --

 .קיטסניד ,יִׁשיִלְׁש םוי --

 -ירב ןוֿפ ךעלקינייא ,יִׁשיִלְׁשִּב יִׁשיִלְׁש -
 .רעטסעווש רעדָא רעד

 .ָאירט :גנילַײרד .נ ,הָיִׁשיִלְׁש

 ת ,לטירד ןייא :לטירד :נ ,תיִׁשיִלְׁש
 .סנטירד .פ"הת .עטירד

 -קעװַא ;ןרעװ ןֿפרָאװעג ָּדְלָּׁשִה (ךלִׁש)
 .ןרעװ ןֿפרָאװעגנַײרַא :ןרעװ ןֿפרָאװעג

 -ּפָארַא ;ןֿפרַאװסױרַא :ןֿפרַאװ ,ְךֶלׁשַה --
 .ןֿפרַאװנַײרַא ;ןֿפרַאװ

 -רַאֿפ : ןזָאלרעביא .,ֹּוַנ יִרֲחַא ְּךלֶׁשַה --
 .ןקיסעלכַאנ

 .לרוג ןֿפרַאװ ,לֶרֹוּ ָךלְׁשַה -

 ךיז ץזָאלרַאֿפ ,יִנֹולִּפ לַע ֹובְהָי ּךַלֶׁשַה --
 .ןצעמע ףיוא

 .ןבעליס ןריקיזיר ,רֵגָנִמ וׁשְּפַנ ּךַלְׁשַה --

 -עגּפָארַא :ןרעװ ןֿפרָאװעג ,ְךלֶׁשִה --
 .ןרעװ ןֿפרָאװעגנַײרַא :ןרעװ ןֿפרָאװ

 ליטש :ןרעװ טליטשרַאֿפ ,םֵה ְךַלֶׁשֶה -
 .ןרעוו
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 -ענָאליײצ ַאּפוטעק) רעסערֿפשיֿפ .ז ,ְךֶלָׁש
 ,(לגױֿפ ,סיז

 לַאֿפּפָא-רעטעלב .נ ,תֶכַָּׁש

 .לַאֿפּפָא-רעטעלב

 -המחלמ ןעמענ .י"פ ,(ללְׁשִי ,לֵלָׁש) ללֶׁש
 :ןעִיצסיורַא :ןּפַאכרַאֿפ :ןביור :ביור
 :ןריגענ :ןעײנרַאֿפ :ןעװעגירטסַאֿפ
 טשינ :ןעמענּפָא :ןעמענוצ :ןֿפרַאװּפָא
 .ןכעלגעמרעד

 ןוֿפ טַײצ

 :ןרעװ טריגענ :ןרעו טבױרַאב ,לֵלָׁשִה --
 ;ןרעװ ןֿפרָאװעגּפָא :ןרעװ טנײנרַאֿפ
 .ןרעװ טגָאזעגּפָא :ןרעװ ןעמונעגוצ

 ;ןַײז טריגענ ,לֹולֹוׁש ,לֹוּלֶׁש =
 .ןַײז ןֿפרָאװ

 -ץגּפָא

 -עצ :ןרעװ טעוװעדליוװעצ ,לֵלֹוּתְׁשִה --
 .ךיז ןעוועקירבעצ :ןרעוװ טעשוי

 ,ביור ; ביור-המחלמ .ז ,ללֶׁש

 .רעכַײרנברַאֿפ ,םיִעָבְצ לֵלְׁש -

 .ּפעשטוצ ;טָאנ :עגירטסַאֿפ .ז ,לֶלֶׁש

 ,לטניב ;לגנעה ז לֶלָׁש

 .קָאטשרעייא ,םיִציֵּב לָׁש ללֶׁש -

 טקידנערַאֿפ .עיפ ,(םֵלְׁשִי ,םָלָׁש) םֹלָׁש
 -ער ;רעצנַאג ַא ןײגסױרַא :;ןרעוו

 .ןריסנעּפמָאק

 -רַאֿפ ןַײז :ןרעװ טקידנערַאֿפ ,םִֶלָּׁשִה --
 .טקידנע

 טֿפירשוצ) טקידנערַאֿפ ,םַלָׁשִנְו םַּת -
 .(רֿפס ַא ןוֿפ ףוס םַײב

 ;ןצנעגרעד : ןקידנערַאֿפ ,םּלַׁש --
 ןלָאצ ; ןליֿפ
 .ןריסנעּפמָאק

 -רעד
 -ער ;ןלָאצַאב :ןלָאצּפָא :

 טלָאצעגסױא ;ןרעװ טלָאצַאב ,םֹוּלָׁש --
 .ןרעוו

 "וק ;ןקידנערַאֿפ :ןצנעגרעד ,םִָָּׁשַה --
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 םולש :גנוקידנעטשרַאֿפ ַא וצ ןעמ
 -ליבסיוא ןיא ךיז ןצנעגרעד :ןכַאמ
 .גנוד

 טקידנערַאֿפ ,םִֵלָׁשִה ,םֵלָׁשֶה -
 ,םולָש וצ ןרעו טריֿפרעד

 :ןרעװ

 -סיוא ןיא ךיז ןצנעגרעד ,םל לַּתְׁשִה --

 ;גנודליבסיוא ןקידנערַאֿפ :גנודליב
 .ןרעװ טלָאצַאב ;ןרעװ טרילוגער

 ; רעלוֿפ :רעכעלצנעג :רעצנַאג .ת ,םֵלָׁש
 ,רעמָאקלוֿפ ;רעטנוזעג :רעטעלּפמָאק

 .ןצנַאגניא .,םֵלָׁשִמ --

 .ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ,םֵלָׁש בֶבֵלְּב -

 ערעלוגער ןוֿפ עּפורג ,םיִמָלָּׁשַה תֵרָזִּג -

 ..י רבעה ןיא רעטרעװטַײצ

 טשינ) לָאצ עצנַאג ,םַלָׁש רָּפְסִמ -
 .(לָאצכורב

 !גנוזענעג עלופ ַא !הָמֵלְׁש הָאּופְר --

 .(שטנּוװ)

 .טָאג טימ דנוב רַאֿפ ןברק .ז ,םֶלָׁש

 ,גנונױלַאב ; גנולָאצַאב .ז ,םָלָׁש

 ןַא ןיא) רעלָאצסױא ;רעלָאצ .ז ,םֶלַׁש
 ,(גנומענרעטנוא

 -ָאט :רטֿפא ,(הָמָל רֶׁשֲא =) הָמּלַׁש
 .רעמ

 .טכַארט : דגב ;דיילק .נ ,הָמָלַׂש

 :עיצּפורָאק ;גנוֿפױקרעביא .ז ,ןֹומְלַׁש
 .ַאירַאלַאֿפעצ -- זָארגדלװ ;רַאבַאכ

 :טײקנַמָאקלוֿפ :טײקצנַאג .נ ,תֹומָלְׁש

 ,עיצקעֿפרעּפ

 .םָאקלוֿפ ,תּומָלְׁשַּב -

 !ןעיצסױרַא .י"פ ,(ףֵלְׁשִי ,ףֵלָׁש) ףֹלֶׁש
 ןוטסיוא ,ןעמענּפָארַא :ןעמוקַאבסױרַא

 .ןסַײרסױא ;ןסַײרסױרַא ;(ךיש)
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 יי יי יי יט... יי יקר...

 ַײרד עלַא ןעַײרד ןיא ,ןֶּתְׁשָלְׁש -- | -סױרַא :ןרעװ ןגױצעגסױרַא ,ףֶלָׁשִה --

 :ןרעװ ןעמונעגּפָארַא ;ןרעװ ןעמוקַאב
 .ןרעװ ןוטעגסיוא

 עטצעל ןדַײנשּפָא ,ןסַײרּפָא ,ףֵלְׁשַה --
 .ןעגנַאז

 ןעלצרָאװסױא :ךיז ןסַײרּפָא ,ףַּלַּתְׁשִה -
 .ךיז

 ףיוא דלעֿפ :טינש ןכָאנ דלעֿפ .ז ,ףֶלָׁש
 -עגּפָא ןבילבעג ךָאנ ןענעז'ס ןכלעוו
 .ןעגנַאז ענעטינש

 .לַאניֿפ : ףוס ,"יֵפְלַׁש

 -רעבעג !לזעלב :זָאלב .נ ,תיִחּוּפְלַש
 .ןָאלַאב-רעדניק :רעטומ

 -רַאֿפ :ןעירבַאב .י"פ ,(קלשִי ,קֵלָׁש) קלָׁש
 .ןכָאקרַאֿפ ; ןדיזרַאֿפ : ןעירב

 -עוו טירברַאֿפ ;ןרעוו טירבַאב ,קֵלָׁשִה --
 .ןרעוו טכָאקרַאֿפ :ןרעװ טדיזרַאּפ :ןר

 ;ןכָאקרַאֿפ : ןעִירברַאֿפ : ןעַירבַאב ,קֵּלַׁש --
 ,ןקיטַאלגסיוא :ןכַאמ קיטַאלג

 .ןרעו טקיטַאלגעגסיוא ,קֹוּלָׁש --

 ןעִירברַאֿפ יז ןעירבַאב ,קֶּלֵּתְׁשַה --
 .ךיז

 רעדָא -ןטכורֿפ ,(תֹוקְלְׁש 'ר) .ז קְלָׁש
 ,(עטירבַאב) רעסעד-סנירג

 ןוֿפ רעסַאװ .,תֹוקלָׁש"יֵמ ,קֶלָׁש"יֵמ -
 .ןסנירג רעדָא ןטכורֿפ עטדיזרַאֿפ

 .(ךעלבַײװ) ַײרד .מ"ש ,ׁשלָׁש

 -החנמ ךָאנ תבש הדועס ,תֹוּדֲעס ׁשֹלָׁש --
 .ןענעװַאד

 -םוי-טּפױה ַײרד יד ,םיִלָנְר ׁשֹלָׁש -
 .תוּכוס ,תועובש ,חסּפ :םיבזש

 .ךעלבַײװ) ןצַײרד ,הֵרָׂשֶע-ִׁשלְׁש -

 .עטנצַײרד ,הָרָׂשֲע ׁשֹלָּׁשַה --

 (ךעלבַײװ)

 -לַא) דילגַײרד ,םָאנירט ,רָבֲא-ׁשלְׁש --
 .(ערבעג

 ןכַאמ :ַײרד ףיוא ןעלּפָאט .י'פ ,ׁשֶלַׁש
 ;ןכַאּפַײרדרַאֿפ ;לָאמ ןטירד םוצ סעּפע

 .ןלייט עכַײלג ַײרד ףיוא ןלייטעצ

 .ןרעוו טכַאֿפַײרדרַאֿפ ,ׁשּוּלֶׁש --

 ןוֿפ טכַאמעג) גַײֿפ ַא ,תֶׁשֵּלָׁשְמ עַּבְצֶא --
 ,(רעגניֿפ ירד

 .המהב עקירעיַײרד ,תֶׂשֶּלַׁשְמ הָמֵהְּב --
 ַא ַײב (ןגײלנַײא) ןרינָאּפעד ,ׁשֵלְׁשַה --

 ,ײרד ףיוא ןלייטעצ :ןָאזרעּפ רעטירד

 -ירד ַא ַײב ןרעוו טרינָאּפעד ,ׁשֵלְׁשִה --
 .ןָאזרעּפ רעט

 ;ַײרד ףיוא ןרעוו טלייטעצ ,ׁשָלֵּתְׁשִה --
 -ַאב :לָאמ ןטירד םוצ סעּפע ןכַאמ
 ןָאזרעּפ עטירד סלַא ןרעוװ טמיטש
 .(רעטיברַא ןַא יוו)

 .לקינייארוא .ז,ׁשֶּלַׁש

 .עדייזרעטלע ,ׁשֵּלִׁש בָא --

 .עבָאברעטלע ,הָׁשַּלִׁש םִא -
 ;ַײרד ןוֿפ עּפורג ;גנילַײרד .נהָׁשָלְׁש

 ,לרעַײרד

 .(ךעלנעמ) ַײרד .מיש ,הָׁשֹלְׁש

 ,םהרכַא :תוֿכָא ַײרד ,תֹובָא הָׁשֹלְׁש --
 .בקעי ,קחצי

 .(ךעלנעמ) ןצַײרד ,רָׂשָע"הָׁשלְׁש --

 .רעטנצַײרד ,רָׂשָע-הָׁשלְׁשַה --

 ַײרד עלַא :ןעַײרז ןיא ,םֶּתְׂשְלְׁש --
 .(ךעלנעמ)

 ;גנוזָאלּפָארַא :םערָאװלגניר .ז ,לֹוׁשְלָׁש
 ,ןגָאמ רעזיול ,שינעֿפױל ;גנוֿפרַאװנַײרַא



 םֵׁש - םֹוׂשְלֵׁש

 .ןטכענרעייא .פ"הת ,םֹוׁשְלָׁש

 .רעִירֿפ :טלמונַא ,םֹוׁׂשָלׁש לֹומָּת --

 ;(רער ַא וצ) ינק-גנוטכירַײרד .ז ,ןֹוׁשָּלֶׁש

 (סקיוועגדליוו) םוטעסירט

 :רעקיבליזַײרד ;רעקירעיַײרד .ת ,יִׁשְלֶׁש
 .רעקידרעדילג-יײרד :רעקיתוא-ַײרד

 .קיסַײרד .מ"ש ,םיִׁשְלְׁש

 -קיסַײרד :רעטסקיסַײרד ,םיִׁשֹלָּׁשַה --
 .עטס

 .שדוח-תולֿבַא ,םיִׁש לֶׁש --

 .(קיזומ ןיא) ָאירט .נ ,תיִׁשָלַׁש

 ;ןֿפרַאװנַײרַא :ןזָאלּפָארַא .י"פ ,לָׁשְלַׁש
 "ניר ןסילש :ןעגנעהּפָארַא :ןגײלנַײרַא
 ןפױל ןכַאמ :(טייק ַא ןיא יו) ןעג
 .(ןגָאמ ןזיול בילוצ) ןריֿפּפָא ,ןגָאיכרוד

 זיב ןכַאז ןרעדילגעצ ,םיִרָבָּד לֵׁשְלַׁש --
 .בייהנָא רעייז וצ

 -נַײרַא :ןרעװ טזָאלעגּפָארַא ,לֹוׁשְלָׁש --
 ;ןרעװ טגײלעגנַײרַא : ןרעװ ןֿפרָאװעג
 ,(טייק ַא ןוֿפ ןעגניר יוו) ןרעוו ןדניברַאֿפ

 ןעלקיװטנַא :ךיז ןֿפױלרַאֿפ .;ןעגנעה
 .ךיז

 ,תֹואָלְׁשְלַׁש ,תֹולָׁשְלַׁש 'ר) .נ ,תַלָׁשְלַׁש
 :( +) ךינַּת ןיא ןכײצ-ּפָארט :טייק
 ,גנולקיװטנַא :גנואיצ-רעטַײװ

 רעשיגָאלַאענעג  ,ןיֵסֲחְיַה תֶלׁשְלַׁש -
 ו .םיוב

 -רָאֿפ-טייק :רעקיטרַא-טייק .ת ,יִּתְלַׁשְלַׁש
 .רעקימ

 .ךַאֿפַײרד .פ"הת ,םִיַּתְׁשְלֶׁש

 -ַארג) טרָאװ ; ןעמָאנ ,(תֹומָׁש 'ר) .ז ,םָׁש
 ,(קיטַאמ

 | .ןוֿפ גָארטֿפױא ןיא :ןעמָאנ ןיא ,םֵׁשָּב --

 .טָאג ,םָּׁשַה --

 .טקנוּפ :ךַײלג :יוװ ,יָׁש םֵׁשָּכ -

 .רַאֿפ :םעד בילוצ ,םֵשְל =

 .אֿפוג ךַאז רעד רַאֿפ ,ּהָמְׁשִל ,ֹומְׁשִל -

 בילוצ :-ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא ,"םָׁש לַע --
 .סָאװ

 .םינָאדװעסּפ ,יֹּודָּב םֵׁש --

 .רעטמירַאב ןיימעגלַא ,רֶבָּד-םֵׁש --

 .(.מַארג) ןעמָאנטַײברַאֿפ ,ףּוּגַה"םֵׁש --

 סטָאג ןוֿפ קורדסיוא רעלוֿפ ,הָיְוֲה םֵׁש --
 ,הוהי -- ןעמָאנ

 רעלוֿפ ,ׁשֶרֹּכְמַה םֵׁש ,דֶחֶיְמַה םֵׁש --
 .הוהי -- ןעמָאנ סטָאג ןוֿפ קורדסיוא

 .(.מַארג) טרָאװלטימ ,לַעּפַה-םָׁש --

 .עמָאנער עטוג ,בֹוט םֵׁש --

 .ןעמָאנוצ ,יַוָל'םֵׁש --

 .ןעמָאנלָאצ ,רָּפְסִמ"םֵׁש --

 .ןעמָאנ רעטקַארטסבַא ,טְׁשֶפֶמ םֵׁש --

 .ןעמָאנ-עילימַאֿפ ,הָחַּפְׁשִמ-םֵׁש --

 .םינָאמָאה ,ףָּתֶׁשֶמ םֵׁש --

 .םינָאניס דר םָׁש -

 ףיוא ןעמָאנ :ןעמָאנ-טלעוו ,םֶלֹוע םֵׁש --
 .קיבײא

 ,היטנַאטסבוס :טרָאװכַאז ,םָצֵע"םֵׁש --

 .ןעמָאנ -ללּכ ,יָלְלֶּכ םָצֵע-םֵׁש --

 .ןעמָאנ-דַאז ,יִטָרְּפ םֶצֶעםֵׁש --
 .ןעמָאנ רעכעלנעזרעפ ,יטְרִּפ-םֵׁש --

 .ןעמָאנ-ויטקעלָאק ,יצַּבִק-םֵׁש --

 .עמָאנער עטכעלש ,עַר"םֵׁש =

 ;קעװצ ןרעכעה ַא רַאֿפ ,םִיַמָׁש םֵׁשָל -
 .ןעמָאנ סטָאג ןקיליײה וצ
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 -קעידַא :טרָאװטֿפַאשנגיײא ,רַאּת-םָׁש --

 .(.מַארג) וויט

 סָאװ ,םירֿפס ןוֿפ רעטעלב ,יתֹומָׁש ,, --
 .טייקילייה רעייז בילוצ טלַאהַאב ןעמ

 .שמוח ןטייווצ ןוֿפ ןעמָאנ ,תֹומָׁש --

 .ןַאמ רעטמירַאב ,םֵׁש-ׁשיִא --

 ;שטנעמ רעטנַאקַאבמוא ,םָׁש"יִלְּב-ןַּב --
 .שטנעמ רעניימעג

 ;ןעמָאנ ןטוג ַא טימ ןַאמ ,םֵׁשילֲעַּב -
 ,תֿפומ-לעב

 .ףליה סטָאג טימ ,םֵּׁשַה תֵרְזֲעְּב --

 .טָאג וצ טביולעג ,םֵּׁשַה ְּךּורָּב -

 סטָאג ןוֿפ גנורינַאֿפָארּפ ,םֵּׁשַה לּוּלִח --
 .ןעמָאנ

 גנואַײז-שֿפנ-רסומ ךיז ,םֵּׁשַה ׁשּוּדִק --

 ןוא טָאג ןוֿפ טייקילײה רעד רַאֿפ
 .הרוּת ןַײז

 .הבצמ-קנעדנָא ,םֵׁש } דַי --

 ןוא ןעמָאנ ןַײז לָאז ,ןֹרָכְזְו ֹומְׁש חַּמִי --
 .(הללק) ןרעװ טקעמעגּפָא קנעדנָא

 ױזַא ןעמָאנ ןַײז יװ ,אּוה ןֵּכ ֹומָׁשִּכ --
 .רע זיא

 -רַאברעד טָאג ךיז לָאז ,םָחַרְי םֵּׁשַה --
 .ןעמ

 יּפָא טָאג זנוא לָאז ,ּונֵרָמְׂשִי םֵּׁשַה --
 .ןטיה

 -כעלקריוו רעד ןיא :טרָאד .פ'הו ,םָׁש
 .טייק

 .ווו-ץעגרע ,םֶׂש'יֵא --

 .טרָאד : ןיהַא ,הָמָׁש --

 ;ןַײז ןעק :רשֿפא .פ"הת ,אָמָׁש
 .רעכיז

 טשינ

 .ןעמָאנ .ז ,אָמָׁש

 טּומְׁש - םֵׁש

 .גנוריסקַאט ;גנוצַאשּפָא .נ ,תּואָמַׁש

 -ןזַײרּפ ;רָאטַאסקַאט ;רעצַאש .ז ,יאַמַׁש

 .רעמיטשַאב

 ;טנַאה עקניל :טַײז עקניל .נ"וז ,לאֹמְׂש
 .ןוֿפצ :גנוטכיר עקניל :ײטרַאּפ עקניל

 .סקניל ףוא ;סקניל ,הָלאֹמָׂש --

 ןדנעוו .ע"פ ,לֵמָּׂשַה ,לאַמְׂשַה (לאֹמְׂש)
 ןייג :טקנילעג ןַײז :סקניל ףיוא ךיז
 .קניל ןרעוו :געװ ןטכעלש ַא ףיוא

 .טייקטקנילעג :טייקקניל .נ ,תּולאָמְׂש

 .רעטקנילעג :רעקניל .ת ,יִלאָמָׂש

 .טייקקניל .נ ,תּויִלאָמְׂש

 -שישטַאקניל :טייקקניל .נ ,תּונְלאָמְׂש
 .טייק

 .רעשישטַאקניל : רעקניל .ת,יִנְלאָמְׂש

 ;ןרעװ טקיליטרַאֿפ .ע"פ ,דַמּׁשִה (דֹמָׁש)
 .ןרעוװ טכַארבעגמוא :ןרעוװ טדנעלרַאֿפ

 .דַמש וצ ןטיונ ,דֵּמַׁש --

 .דמש וצ ןרעוו טיונעג ,דֹוּמָׁש --

 -מוא : ןדנעלרַאֿפ : ןקיליטרַאֿפ ,דֵמָּׁשַה --
 .ןטכינרַאֿפ :ןעגנערב

 טדנעלרַאֿפ ;ןרעוו טקיליטרַאֿפ ,דֵמָׁשִה -

 .ןרעו טכַארבעגמוא ;ןרעוװ

 -רַאֿפ :ןרעװ טכַארבעגמוא ,דֵּמַּתְׁשִה --

 .ךיז ןדַמש :ןרעוו טקיליט

 עזעיגילער :דמש :טײקינירטּפָא .ז ,דָמָׁש
 .דמש וצ גנַאװצ ;גנוגלָאֿפרַאֿפ

 -רַאֿפ ;גנוטסיװרַאֿפ ,(תֹוּמַׁש 'ר) .נ ,הָמֵׁש
 .גנוטכינרַאֿפ ;גנודנעל

 .טרָאד : ןיהַא .פ"הת ,הָּמָׁש

 .גנוכַאמ-ךעליײרֿפ .ז ,ַחּוּמִׂש

 ;רעטעטכירעג טַײז ַא ףיוא .ת ,טּומָׁש



 חֵמֶׂש - טֹוּמִׁש

 רעד ןיא ;רענעזָאלרַאֿפ :רעכעלגנעל

 ןוֿפ טַײצ ןיא רעטגײלעגקעװַא טַײז
 ,הטימש

 ןיא גנוגײלּפָא :גנואיצסױרַא .ז ,טֹוּמָׁש
 ןיא םוירָאטַארָאמ-תוֿבוח :טַײצ-הטימש
 ,טַײצ-הטימש

 .(ב"א ןטיול) רעטסיגער-ןעמָאנ .ז ,ןֹומָׁש

 .לייא טימ גנורימש ;גנולײאנָא .ז ,ןומֵׁש

 .(ךעלבַײװ) טכַא .מיש ,הָנֹומְׁש

 :(ךעלבַײװ) ןצכַא ,הֵרָׂשֲע-הָנֹומְׁש --
 ,הליֿפּת -- הרׂשע-הנומש

 .עטנצכַא ,הָרָׂשֶע-הָנֹומְׁשַה --

 .(ךעלנעמ) טכַא .מיש ,הָנֹומְׁש

 .(ךעלנעמ) ןצכַא ,רָׂשָע-הָנֹומְׁש --

 ,רעטנצכַא ,רָׂשָע"הָנֹומְּׁשַה --

 עלעיציֿפָא טכַא יד ,םיִלָּכ הָנֹומְׁש --
 ,לודג ןהּכ ןוֿפ רעדיילק

 .קיצכַא .מ"ש ,םיִנֹומְׁש

 ,עטסקיצכַא ;רעטסקיצכַא ,םיִנֹומָּׁשַה --

 .קיכַאֿפטכַא .פ"הת ,םִיַתָנֹומְׁש

 .רעטרעהעג .ת טַײדַאב :ןיז .ז ,ַעֹומְׁש

 -ימַאלקָארּפ ;גנוכַאמטנַאקַאב .ז ,ַעֹוּמְׁש
 ,גנוֿפורסיוא ;גנור

 -טנַאקַאב :העידי ;גנַאלק :נ ,הָעֹומְׁש
 .עיצידַארט ;גנוכַאמ

 -ער ;רעטיהעגּפָא : רעטיהעג .ת ,רֹומָׁש
 ,רעטריוורעז

 לעיצעּפס ןוֿפ הצמ ,הָרּומְׁש הָּצֵמ --
 .לעמ ענעטיהעגֿפױא

 הָרֹומְׁש ןָרָק -
 .(ןזעװקנַאב

 ןיא) דנָאֿפ-וװרעזער
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 -עז טכער עלַא,תֹורּומְׁש תֹויִכְּזַה לָּכ --
 ,טַײריּפָאק :טרעכיזרַאֿפ ןענ

 ;גנוטיהוצ :גנוטיהּפָא :גנוטיה .ז ,רּוּמָׁש
 ,גנוריװרעסנָאק ;גנורעַײזכרוד ןַײוװי

 .ןװרעסנָאק ,םיִרּוּמִׁש --

 .טכַאנ-חסּפ :טכַאנכַאװ ,םיִרּוּמִׁש ליִל --

 ףיוא ץייוו :טַאװרעזער :עַיװ .נ ,הָרּומְׁש
 ַײב) רערעכיזרַאֿפ-לגניצ ;הרומש-הצמ

 .(רעװלָאװער ,סקיב

 -ַאב :גנוצונַאב :ןצונ :ץונ .זַ,ׁשּוּמִׁש
 ,גנוניד

 -וס ןוא-ןסקיֿפערּפ ,ׁשֹּוַּמִׁשַה תֹוּיִתֹוא --
 ,(קודקד) תויתוא-ןסקיֿפ

 ,טעזָאלק :טערטּפָא ,ׁשּוּמִׁש -תיֵּב -

 .ריּפַאַּפ-טעלַאָאט ,ׁשּוּמִׁש-רִיְנ --

 ,רעכעלצונ : רעשיטקַארּפ .ת ,יִׁש ּוּמָׁש

 נ ,תויִׁשּוּמְׁש

 .טייק

 -כעלצונ :טײקשיטקַארּפ

 -םרח ןיא :רעטריטָאקיָאב .ת ,יִתּוּמַׁש
 תיב ןופ) רעשִיַאמֵׁש ;רעטגײלעגנַײרַא

 ,(יאַמַש

 : ךיז ןעיײרֿפ .ע"פ ,(חַמָׂשִי ,חַמָׂש) ַחֹמְׂש
 .ןַײז ןדירֿפוצ : ןַײז ךעליירפ

 חמַלמ ;ןלַײװ ;ןכַאמ ךעלײרֿפ ,ַחֵּמַׂש --

 .ןַײז

 טלַײװרַאֿפ :ןרעװ ךעלײרֿפ ,ַחֹוּמִׂש --
 .ןרעוו

 ,ןלַײװ :ךעלײרֿפ ןכַאמ ,ַחֵמָּׂשַה - 7

 .ךעליירֿפ ךיז ןכַאמ ,ַחֵּמַּתְׁשִה --

 ;רעכַאמ-ךעליירפ ;רעכעלײרֿפ .ת ,ַחֵמָׂש

 ,רעקידנלַײװרַאֿפ

 !ֿבוט-םוי טוג !ַחֵכָׂש נַה --
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 -רעַײֿפ :טײקידײרֿפ :דײרֿפ .נ ,הָחְמָׂש
 .טייקכעל

 גנרעַײֿפ ,רכז-םולש ,רָכָז תַחְמִׂש -

 .ןוז ַא ןוֿפ טרובעג םעד רובּכל

 ,דײרֿפ-סגנוֿפַאש ,הֶריָצְי-תַחְמִׂש --

 ןטצעל ןיא ֿבוט-טוי ,הָרֹוּת-תַחְמִׂש --
 ,תוּכוס ןוֿפ גָאט

 ןטרעקרַאֿפ ןיא גנונכײצַאב ,תֹוחָמִׂש --
 ,"יתבר לבא, אתכסמ רעד רַאֿפ ןיז
 ,תולבא טלדנַאהַאב סָאװ

 -יא :ןזָאל .י"ועפ ,(טֹמְׁשִי ,טֵמָׁש) טֹמָׁש
 -ּפָארַא : ןזָאלרַאֿפ : ןוָאיּפָא : ןזָאלרעב
 -סיוא :ןעיצּפָארַא ;ןֿפרַאװּפָארַא :ןזָאל
 -עג ;ךיז ןשטילגּפָארַא ;ךיז ןשטילג
 .ךיז ןגָארטּפָא : ןרעו טלכיורטש

 ;ךיז ןגָארטּפָא :ךיז ןקיטַײזַאב ,טֵמָׁשִה --
 -רַאֿפ ;ךיז ןשטילגסיוא ;ךיז ןסַײרּפָא
 ןטימרַאֿפ :ןבַײרש ןיא רעטרעװ ןלעֿפ
 .ןרעװ ןֿפרָאװעגּפָארַא : ןרעוו

 רעטיש :ןלעֿפרַאֿפ :ןזָאלרַאֿפ ,טַּמַׁש --
 ןוֿפ ךיז ןטלַאהּפָא ;(ןסקיוועג) ןכַאמ
 ,טַײצ-הטימש ןיא דלעֿפ ןןטעברַאַאב

 ;ןרעטַײװרעד ,טָמְׁשַה --
 .ןזָאלנסױא ;ןדַײמסױא

 ;ןּפוטשּפָא

 רּתַומ ;ןזָאלּפָא :ןזָאל-ורוצ ,דָי טֵמְׁשַה --
 ,בוח ַא ףיוא ןַײז

 ןעעזרַאֿפ :ןרעװ טזָאלעגסױא ,טֵמְׁשִה --

 .ןרעוו

 .קישטטָארקנַאב :רעצעזנָא .ז ,ןְטָמֵׁש

 ;ןריטרעזעד :ךיז ןכַאמסױרַא ,טֵּמַּתְׁשִה -

 -סױרַא ;ןקלַאֿפּפָא :ךיז ןשטילגסױרַא
 ,ןלַאֿפ

 -ַאב וצ ןוֿפ דלעֿפ גנוזָאלרַאֿפ .נ ,הָׂשִמְׁש
 תובוח ןלָאצ וצ גָאזּפָא ןוא ןטעברַא

 .רָאי-הטימש ;הטימש ןוֿפ רָאי ןיא

 ִיַמָׁש - הָחְמִׂ
 ,םוירָאטַארָאמ-ֿבוח ,םיּפְסִּכ"תַּטִמְׁש --

 דלעֿפ ןוֿפ גנוזָאלרעביא ,עקְרַק"תַּטִמְׁש -
 ,רָאי ןטעביז ןיא טעברַאַאב טשינ

 -ןַײרּפ ;רָאטַאסקַאט ;רעצַאש .ז ,יֵּמַׁש
 .רעמיטשַאב

 .רעשיטימעס : רעכעלטנעמָאנ .ת ,יִמָׁש

 .למיה .ז ,אֵּיַמְׁש
 ..רעטרעוו עקילייה ,אֵּיַמְׁשִד יִּלִמ --
 .ףליה סטָאג ,אֵּיַמְׁשִּד אָתְעַּיִס -

 ,טייקשיטימעס .נ ,תֹויָמָׁש

 .דעלּפ :ערדלָאק :קעד .נ ,הָכיֵמְׂש

 .למיה .ריז ,םִיַמָׁש
 .(העו-ש) !טָאג ַײב !םִיַמָּׁשַה --

 .ןטייקכיוה עשילמיה ,םִיַמָׁשַה"יֵמְׁש --

 ,ּפַאלוּפ ; ןקלַאב :טיֿפוס ,הָרֹוק"יֵמְׁש -

 .למיה ןיא רעטָאֿפ ,םִיַמָׁשַּבָׁש ּוניִבָא --

 ,ףליה סלמיה ןטימ ,םִיַמָּׁשַה תַרְזַעְּב -

 ,רעּפרעק-למיה ,םִיַמָּׁשַה יֵמְרִּנ -

 .למיה ןוֿפ ןמ ,םִיַמָׁשְןֵנָּד --

 .רעקיטכרָאֿפטָאג ,םִיַמָׁש אָרָי --

 .טײקיטכרָאֿפטָאג ,םִיַמָׁש -תַאְרִי --

 ,גנובלעוועג-למיה ,םִיַמָׁשַה-תַּפַּכ --

 -ייה וצ ;שיטסילַאעדיא ,םִיַמָׁש םֵׁשֶל -
 .ןעמָאנ סטָאג ןקיל

 .טײקיטכרָאֿפטָאג ,םִיַמָׁש -אָרֹומ --

 .ךַײרגיניק ךעלטעג ,םִיַמׁש"תּוכְלַמ --

 -לגיײֿפ רעד רַאֿפ .צַאב ,םִיַמָׁשַת-ףֹוע --
 ,טלעוו

 -רעק-למיה ענעעזעג ,םִיַמְׁשַה-אָבצ --
 .(ןרעטש ,הנבל ,ןוז) רעּפ

 .ןטַײז-טלעװ ,םִיַמָּׁשַה תֹוחּור -



 ןמָׁש - םִימָׁש

 יױא !ןעלמיה ,טרעה !םִיַמָׁש ,ּוּמֹׁש --
 !ךָארב ַא

 -רעד ;רעשילמיה .ת ,יִמְיַמָׁש ,יִמיֵמָׁש

 .רענעביוה

 .רעטכַא .ת ,יָניֵמְׁש

 תוּכוס ןוֿפ גָאט רעטכַא ,תֶרֵצֲע"יִניִמְׁש --
 .(הרוּת-תחמׂש טימ ןעמַאזוצ י"א ןיא)

 .עװַאטקָא : לטכַא .נ ,הָּיִניִמְׁש

 ;עטכַא :לטכַא :לטכַא ןייא .נ ,תיִניֵמְׁש

 טכַא טימ) טנעמורטסניא-קיזומ .טלַא
 .(סענורטס

 .לָאמ ןטכַא םוצ ,תיִניִמְׁשַּב -

 .רערַאברעה .ת ,ַעיִמׁש

 .טײקרַאברעה .נ ,תּועיִמְׁש

 ,גנוכרָאה : רעהעג .נ ,הָעיֵמְׁש

 ,-רעהעג .ת ,יָתָעיִמְׁש

 לגרעמש :;(ץנַאלֿפ) רעּפָאק .ז ,ריִמָׁש
 רערַאדנעגעל :(םודנורָאק סירימס)
 ןטלַאּפש וצ קיאעֿפ זיא סָאװ ,םערָאװ
 טיובעג טָאה המלש עכלעוו ןוֿפ) ןזלעֿפ
 .(שדקמה-תיב םעד

 -יײל-לגרעמש ,ריִמָׁש -רֶינ ,ריִמָׁש "דַּב ==

 ,ריּפַאּפ-לגרעמש :טנוו

 ;גנוטיהוצ ;גנוטיה ;הרימש .נ ,הָריֵמְׁש
 .החגשה :ץוש

 ףיױא ךיז ןדנעװ .ע"פ ,לֵמְׂשַה (לֹמָׂש)

 ,לאֹמָׂש עז .סקניל

 .טכַארט :עקינוט :דיילק .נ ,הָלְמָׂש

 .קָאר-ןעױרֿפ .נ ,תיִנְלְמִׂש

 -רַאֿפ .ע"פ ,(םֹׂשִי ,םֹׂשִי ,םַמָׁש) םֹמָׁש
 ;ןרעװ טסוּפ :טסיװרַאֿפ ןַײז : ןטסיװ
 -רעד ;ןרעװ טרַאטשרַאֿפ :ןַײז טסוּפ
 .ןרעוו טניוטש
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 טרַאטשרַאֿפ :ןרעװ טסיװרַאֿפ ,םֹוׁשִה --
 -רעביא :ןרעװ טניטשרעד :ןרעוו
 .ןרעװ טשַאר

 :ןעניוטשרעד :ןקערשרעביא ,םָמֹוׁש --
 ,ןשַאררעביא

 .ןקירדרעד : ןקירדוצ ,םָּמׁש --

 ;ןדנעלרַאֿפ ;ןטסיװרַאֿפ ,םֵּׁשַה ,םֵׁשִה --
 :ןקערשרעביא :ןרעטשעצ ;ןטכינרַאֿפ

 .ןקירדרעד :ןשַאררעביא ;ןעניוטשרעד

 ;ןטסיװרַאֿפ ,םָמְׁשַה --

 .ןגָאלשרעד :ןקירדרעד
 : ןעניוטשרעד

 :ןרעוו טסוּפ ;ןרעװ טסיװרַאֿפ ,םֵׁשּוה --

 .ןרעו טשַאררעביא ;ןרעוװ טדנעלרַאֿפ

 -נּוװ :ןרעװ טשַאררעביא ,םָמֹוּתְׁשִה --
 :ןרעוו טסיװ :ןרעװ טסוּפ :ךיז ןרעד

 .ןרעוו טסיװרַאֿפ

 -זָאלרַאֿפ :רעטסוּפ :רעטסיװ .ת,םַמָׁש

 ,רעקידרבדמ :רעט

 .רעלוד :רעקיניזנַאװ .ת ,םָּמָׁש ,םָּמַׁש

 :שינעטסיװ .נ ,ּהָמָמְׂש
 .דחּפ :קערש ;טײקטסוּפ

 :טייקידרבדמ

 ,גנוטסיװרַאֿפ .נ ,הָמָמָׁש

 -נגָאלשעגרעדינ :עיסערּפעד .ז ,ןומָּמְׁש
 .טייק

 .ןיּפש :עקרעשטשַאי-בוטש נ ,תיִמָמָׁש

 ;ןרעװ טעֿפ .ע"פ ,(ןֵמְׁשִי ,ןֵמָׁש) ןֹמָׁש
 .ןרעװ בָארג :ןרעװ קיד

 טימ) ןרימש :;ןליײאנָא :ןלייא ,ןֵמַׁש --
 .ןצַאש ;ןריסקַאט :;(לייא

 טרימשעגנָא :ןרעװ טלײאעגנָא ,ןֹוּמָׁש --
 ,(לייא טימ) ןרעוו

 קיד :ןּפָאטש :ןכַאמ טעֿפ ,ןֵמְׁשַה --
 .ןרעוו קיד :ןרעװ טעֿפ ; ןכַאמ



 עַמְׁש - ןֹמָׁש

 :סטעֿפ ךיז ףיוא ןעמענ ,ןֵּמַּתְׁשִה --
 .ןרעוװ רענַײֿפ :ךיז ןלייאנָא

 .רעקיטֿפַאז : רעקיד ;רעטעֿפ .ת ,ןֵמָׁש

 .סטעֿפ ;טײקטעֿפ :למיוב ;ליײא .ז ,ןֶמָׁש

 .עּפָאר-טפַאנ ,הָמָדֲא-ָמִׁש --
 .ָארט ,םיִגָדיִמֶׁש --
 ,לייא-ןטריבלייא ,תִיַו-ןָמָׁש -

 .לייא-רימש :זירג ,הָחְׁשִמְןָמְׁש --

 .לייא-רימש ,הָכיֵס ןֵמָׁש --

 .לייאניציר ,קיִק ןֶמָׁש --

 .(היעשי ןיא) םיוב -ןטריבלייא ,ןָמָׁש -ץֵע --

 .טײקטעֿפ :סטעֿפ .ז ,ןָמֹׂש

 .ןדָאב רעטעֿפ .ז ,ןֶמָׁש

 .ץלַאמש :סטעּפ .ז ,ןֵּמָׁש

 ,בורג-ץלַאמש ,ןֵמָׁש-רֹוּב .

 .קינרַאעלָא ;רעסערפ-לייא .ז ,ןֵּמַׁש

 .(ךעלבַײװ) טכַא .מ'ש ,הָנֹמָׁש

 .(ךעלבַײװ) ןצכַא ,הָרְׁשֲע-הָנֹמְׁש -

 .(ךעלנעמ) טכַא .מ"ש ,הָנֹמְׁש

 .(ךעלנעמ) ןצכַא ,רָׂשֲע-הָנֹמְׁש --

 הָנֹומְׁש עז .רעטנצכַא ,רָׂשֶע-הָנֹמְּׁשַה --
 ,הָנֹומְׁש ןוא

 .רעכעלקיד : רעכעלטעֿפ .ת ,יָנּונְמַׁש

 -כעלקיד :טיײקכעלטעֿפ נ ,תּוינּונְמַׁש
 .טייק

 .טייקקיד :טײקטעֿפ .נ ,תיִנּונְמַׁש

 .טײקטעֿפ .נ ,תּונָמָׁש

 .רעקידנטלַאהטנַא-סטעֿפ .ת ,יָנָמַׁש

 .ץַאז רעקידנטלַאהטנַא-ןעמָאנ .ת ,יִנָמֵׁש

 .קיצכַא .מ"ש ,םיִנֹמְׁש
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 .רעטסקיצכַא ,םיִנֹמְּׁשַה --

 .רעכעלקיד :רעכעלטעֿפ .ת ,ןָמְנַמָׁש

 .ענעטעמס :טנַאמש .נ ,תָנָּמַׁש

 :ןכרָאה :ןרעה .ייפ ,(עַמְׁשִי ,עַמָׁש) ַעֹמְׁש
 :ןכרָאהסױא :ןרעהסיוא :;ךיז ןרעהוצ
 .ןײטשרַאֿפ : ןגלָאֿפסױא

 ןכרָאהסױא ,לֹוקְל ַעֹמְׁש ,לוקָּב ַעֹמָׁש -
 ,ןגלָאֿפסױא ןוא

 .רעה ךיא ,יָנֲעַמֹזׁש --

 טכרָאהעגסױא :;ןרעװ טרעהעג ,עַמָּׁשִה --

 .ןגלָאֿפסױא :ןרעה ךיז ןזָאל :ןרעװ

 ?ךיז טרעה סָאװ ?עֶמְׁשִנ ּהַמ --

 ;ןסיו ץזָאל :ןסיװ וצ ןביג ַעַמַׁש --
 .ןכַאמ טנַאקַאב :ןֿפורסיױא

 -ַאב :ןֿפורסױא : ןרעה ןזָאל ,ַעֵמְׁשַה --

 .ןכַאמ טנַאק

 זנוא רע טזָאל טָא ,ןָל עַמְׁשַמ אָק -
 ,אָק עז .זַא ןרעה

 טנַאקַאב :ןרעװ ןֿפורעגסױא ,ַעַמְׁשִה --
 .ןרעוו

 .ךיז ןרעלקרעד :ןרעװ טרעה

 רעדיוו ףיוא (שטנּוװ) !ַעֵמַּתְׁשִהְל -
 ! ךיז ןרעה

 .העידי ;גנַאלק :גנורעה .ז'עַמָׁש

 .שוח-רעה ,ׁשֵמָׁשַה-ׁשּוח --

 .ּפָאקסָאטעטס :לבַײרט ,עַמָׁש "הֵנָק --

 .גנַאלק .ז ,עַמָׁש

 .גנַאלק-ביול :העומש ;גנַאלק .ז ,עַמֹׁש

 ןוֿפ תושרּפ ַײרד יד רַאֿפ .צַאב .ז ,עַמָׁש
 טימ ןָא ךיז ןבייה סָאװ ,הרוּת רעד

 -עגנַײרַא ןענעז ןוא ילֵאָרְׂשִי עַמְׁש



 ׁשֶמָׁש - עַמְׁש

 -טנװָא ןוא -ןגרָאמ יד ןיא ןטכָאלֿפ
 ,תוליֿפּת

 -תאירק (ןענעייל .ןגָאז) ,עַמָׁש -תַאיִרָק -
 .עמש

 ,גנוכרָאה ;גנורעה .נ ,הָעְמֶׂש

 .-סגנורעה .ת ,יִעָמִׁש

 רעקירעגַײנ ;רערעהרעטנוא .} ןֶעְמַׁש

 .ןרעה וצ

 ןוֿפ הכלה ענעבעגעגרעביא .נ ,אָּתְעַמְׁש
 .(ןרעה

 -ּפעש :סעּפע :שירק :לקערב .ז ,ץֶמָׁש

 .יֹאַנְג :טכַאדרַאֿפ :גנוצומשַאב :עשט

 -ַאב :ןקעלֿפַאב :ןצומשַאב .י'פ ,ץֵּמַׁש
 -בֵנֲאב :םינּפ'ס ןצרַאװשרַאֿפ ; ןקידייל
 .ןעל

 -ײלַאב :ןקעלֿפַאב : ןצומשַאב ,ץֹמָׁשַה --
 .ןעלבנַאב :םינּפ'ס ןצרַאװשרַאֿפ ;ןקיד

 טצרַאװשרַאֿפ ;ןרעװ טצומשַאב ,ץֵמְׁשִה --
 .ןרעוו

 טלבַנַאב :ןרעװ טצומשַאג ,ְקֵּמַּתְׁשִה --
 .ןרעוו

 .הּפרח ;טיײקידריװמוא .נ ,הָצָמָׁש

 ,רעטנַאקַאנ-קידהּפרח ,הָצְמִׁשְל עני

 .רעלבנַאב :רעצומשַאב .ז ,ןֶצְמַׁש

 -סיוא :ןטיה .י'פ ,(רֹמְׁשִי ,רֵמָׁש) רֹמְׁש
 :ןכַאװַאב !ןכַאװ ;ןטיהּפָא :ןטיה

 גנוטכַא :ןצישַאב :ןציש :;ןכַאװֿפױא

 ;ןטלַאהַאב :ןבָאה ההגשה :ןבעג
 ,ןטרַאװ

 -עוו טיהעג ;ןרעװ ןטלַאהעג ,רֵמָּׁשִה --

 ;ןַײז קיטכיזרַאֿפ ;ןַײז ןטיהעגּפָא :ןר
 .ךיז ןטיה

 ןטיהֿפיוא ;ןטיהּפָא !ןטיה ;ןטכַא ,רֵּמַׁש --
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 ןרעַײזכרוד : ןעמױשּפָא ;ןריוורעסנָאק
 .וויטַאװרעסנָאק ןַײז :(ןַײװ)

 -עוװ טיהעגּפָא :ןרעװ טיהעג ,רֹוֹּמִׁש --
 טמיושעגּפָא :ןרעװ טריװרעסנָאק ;ןר
 .(ןַײװ) ןרעוו

 יצַאב ןוא ןַײװ רעטלַא ,רָמָׁשמַה ןִיַי --

 טיירגעגוצ זיא סָאװ ןַײװ םעד רַאֿפ
 ,םיקידצ יד רַאֿפ ןטלַאהעגֿפױא ןוא

 ;טיהעג ןַײז :ךיז ןטיה ,רָּמַּתְׁשִה --
 ןטיהּפָא :ךיז ןטלַאה : ךיז ןריוװרעסנָאק
 .ךיז

 :ץַאזּפָא-ןַײװ :ןווייה .ר"ז ,םיִרָמְׁש (רמש)
 ,גנוצעזּפָא

 .(ץנַאלֿפ) רעּפָאק .ז ,רָּמָׁש

 .ךַאװ .נ ,הָרְמֶׁש

 .סָאמרעט :שַאלֿפ-םערַאװ .ז ,םֹחְרַמְׁש

 ,גנוצעזּפָא :ץַאזּפָא : ןווייה .ר"ז ,םיִרָמְׁש

 .טסיטַאװרעסנָאק .ז ,ןיִּמַׁש

 ,םזיטַאװרעסנָאק .נ ,תּונְרֶּמַׁש

 .רעוויטַאװרעסנָאק .ת ,ָנְרָּמַׁש

 .(םָאווש) לֿפורט .ז יעֵקְרַמְׁש

 .ןענידַאב :ןעניד .י"פ ,ׁשֵמַׁש

 :ױרֿפ ַא וצ ןעמוק ,הֵּטַּמַה ׁשֵמׁש --
 .גנואיצַאב עכעלטכעלשעג ןבָאה

 .ןרעװ טצונעגּפָא ,ׁשֹוּמִׁש --

 :ךיז ןצונּפָא :ךיז ןצונַאב ,ׁשֵּמַּתְׁשִה --
 .ןענידַאב וצ שטנעמ ַא ןעמענ

 -עג ןצונסיוא ,תּונְמַּדְזִהַּב ׁשֵמַּתְׁשִה --
 .טייהנגעל

 ,ײקָאל ;שמֵש :רענידַאב :רעניד .ז,ׁשֵמַׁש

 ןוז ,(תֹוִׁשַמְׁש 'ר) .ניוז ,ׁשֶמָׁש

 יַאֿפ .ׁשֶמָּׁשַה רֶגָנ ,ׁשֵמָּׁשַה יֵניֵעְל -
 .ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא
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 .טַײז-ֿברעמ ,ׁשֶמָׁש-אֹּובְמ -

 ,טַײז-חרומ ,ׁשָמָׁש -חַרָזִמ --

 .גָאלשנוז ,ׁשֵמָׁש"תַּכַמ --

 .ןלירב-ןוז ,ׁשֶמָׁש ייֵפְקְׁשִמ --

 גנַאגֿפױא-ןוז טימ .ׁשֵמָׁש םִע --

 .דרע רעד ףיוא ,ׁשֶמָּׁשַה תַחַּת --

 .טכַאנרַאֿפ ,תֹוׁשָמָּׁשַה"ןיִּב -

 .רעביֿפ : תחדק :ןוז .נ ,אָׁשְמִׁש

 ,ביוש ,(תֹוׁשָמְׁש 'ר) .נ ,הָׁשָמַׁש

 -לייא) סםַאזעס .ז םּוׁשָמּוׁש ,םֹוׁשָמָׁש
 .ענרַאשז :עלעציּפ :לקערב :(ץנַאלֿפ -

ומעטנַאילעה יט ףוׁשָמִׁש
עקימולב יי ם

 ר

 .טסוק

 .טֿפַאשרעניד ;טייקשירעניד נ ,תֹוׁשֵמַׁש

 .רעקינוז .ת ,יִׁשְמָׂש

 ,םערישןוז .נ ,הָּיִׁשְמִׁש

 .רעקידלציּפ :רעקידלקערב .ּת ייָנָמְׁשמָׁש

 עס ןוֿפ ןקַאבעג לצעלפ .נ ,תיֵנָמְׁשְמָׁש
 .רענרעק-םַאז

 -םרָח ןיא ןגייל : ןטלעשרַאֿפ ,י"פ ,תַמַׁש

 ןַײרַא

 ,ןַײרַא-םרָח ןיא ןרעוו טגיילעג ,תֹוּמָׁש --

 .סרֵח .נ ,אָּתַּמַׁש ,אָּתְמַׁש

 ;זלעֿפ רעֿפרַאש :ןָאצ ,(םִיַּנָׁש 'ר) 3 ,ןֵׁש
 יד ןוֿפ ענייא :ןײב-טנַאֿפלע :ץיּפש

 טכַאמ המהב ַא סָאװ ןעמרָאֿפ-ןדָאש

 תוכלה ןיא) דלעֿפ דמערֿפ ַא ףױא

 ,(ןיקיזנ

 .ןָאצ-לכש ,הָניִּבַה-ןֵׁש --

 .ןָאצ-ךלימ ,בֶלֶח-ןֶׁש --

 .זלעֿפ רעֿפרַאש ,עֵלָס ןֵׁש -

 .ןָאצ רעכעלטסניק ,תֵבָתֹוּת ןֵׁש -

 .ןייצ-דַײנש ,תֹוכְתֹוח םִיַּנִׁש -- |'

 ,ןייצ-קַאה ,תֹונֲחֹוט םִיַּנָׁש --

 .דָאר-ןייצ ,םִיַׁש"לֵנְלַנ --
 ,לגנַאמ-זַײּפש :רעגנוה ,םִיַּנׁש ןֹויְקִנ - |

 .םערוט-ןיײבטנַאֿפלע ,ןֵׁשלֵּדְנִמ --

 .טסיטנעד ,םִיַנָׁש אָפֹור --

 ןסיורג טימ ןײגסױרַא ,ןִיַעְו ןֵׁשְּב אֹצְי -
 ,טסולרַאֿפ

 רעד , (.גרעביא) ,ָהיֵּנַׁש ןיֵּב הָסֵרָּכ -

 יז טסייה'ס ,"זָאנ ריא רעטנוא ךיוב

 -נַאװש ןוֿפ םישדח עטצעל יד ןיא זיא

 ,טּֿפַאשרעג

 ,ןָאדָאטנָאעל -- ןָאצנבייל ,יִרֲאָה"ְןֵׁש --
 .סקיוועג קימולב

 דנַײֿפ :ןסַאה .י'פ ,(אָנְׂשִי ,אֵנָׂש) אנָׂש
 + .ןבָאה

 טסַאהרַאֿפ ;ןַײז טסַאהרַאֿפ ,אֵנָׂשִה --
 .ןרעוו

 .ןסַאה ;ןבָאה דנַײֿפ ,אֵנַׁש --

 ןקעוורעד :ןכַאמ טסַאהרַאֿפ ,אֵנָׁשַה --
 .ןסואימרַאֿפ ;האנׂש ,טֿפַאשדנַײֿפ ,סַאה

 -עװ וצ טסַאהרַאֿפ ןַײז םרוג ,אֵנָׂשֶה --
 ןבָאה וצ דנַײֿפ ,ןר

 .ףָאלש ,(הָנֵׁש) .נ ,אָנֵׁש

 .האנְׂש :טֿפַאשדנַײֿפ :סַאה .נ ,הָאָנָׁש

 .האנׂש ענעסיברַאֿפ ,םָמָח-תַאָנָׁש - |

 יָאנ ַא ןָא טֿפ ןשדנַײֿפ ,םָּנִח"תַאְנָׂש --
 ,וויט

 -גַײא ןוא עטמעהעג ,הָׁשֹובָּכ הָאְנִׁׂש --)

 .טֿפַאשדנַײֿפ צנעטלַאהעג

 -טיוט ,לֹואָׁש תַאָנִׁׂש ,תֶוָמ-תַאָנִׂש -
 .האנִׂש

 ,טֿפַאשדנַײֿפ עקיַאטש ,הָאָנָׁש תיִלָכַּת -



 יּונָׁש -- יֹואְנָׂש

 ,רעטסַאהרַאֿפ .ת ,יֹואָנָׂש

 רָאטַאמרָאֿפסנַארט .ז ,יאַנַׁש

 .ךאלמ .ז ,ןֶאָנְׁש

 -רעדיוו ;רעכעלטֿפַאשדנַײֿפ .ת ,יָנָתֲאָנְׂש

 .רעקיליו

 ;ןרזַחרעביא .י"ועפ ,(הָנָׁשִי ,הָנָׁש) הֹנָׁש
 -רעדנַארעביא :ןרעדנערַאֿפ ;ןרעדנע
 ;ןטכיררעטנוא :ןענרעל :ןרידוטש :ןש

 ןרעדנע :שרעדנַא ןַײז :ךיז ןלייטסיוא
 .ךיז ןשרעדנַארעביא :ךיז

 "נַא :ןרעוװ טשרעדנַאעגרעביא ,הָנָׁשִה --
 :ןרעװ טרזחעגרעביא :ןרעו שרעד
 ןַײז טנרעלעג :ןרעװ טכיררעטנוא

 -יא :ןרעדנע :ןשרעדנַארעביא ,הָּנֵׁש --
 .ןלייטסיוא :ןטַײברעב

 ןוֿפ לעטשנָא ןכַאמ ,ֹומְעַט תֶא הֵּנַׁש --

 .גנואיושנָא ןרעדנע :םענעגושמ ַא

 טרעדנעעג :ןרעװ טרעדנערַאֿפ ,הֹּנֵׁש --
 .ןרעוו

 .ןטכיררעטנוא ;ןענרעל ,הֵנָׁשַה --

 ןשרעדנַארעביא :ךיז ןרעדנע ,ּהָּנַּתְׁשִה --
 .ךיז ןעלדנַאװרַאֿפ ; ךיז ןלייטסיוא ; ךיז

 תוישק ריֿפיד ןוֿפ ןעמָאנ ,הָּנִּתְׁשִּנ הַמ --
 ,רדס-חסּפ םַײב

 .רָאי ,(םיִנָׁש 'ר) .נ ,הָנָׂש

 .רָאי-ַײה ,הָנָׁשַה --

 ןוֿפ) רָאי ךעלטלעוו ,תיִחְרָזֲא הָנָׁש --
 .(רעבמעצעד זיב רַאונַאי

 יד ,געט 353) רָאי ץרוק ,הֶרֵסֲח הָנָׁש --
 וצ זיולב ןבָאה וַלֹסִּכ ןוא ןָושֲח םישדח
 .(געט 9

 .םישדח 13) רָאי-רוביע ,תֶרָּבִעְמ הֶנָׁש --
 רעדָא ,רַאדנעלַאק ןשידִיי ןיא רָאי ןיא

22 

 29 טָאה רַאורבעֿפ שדוח רעד ןעו
 .(רָאי םענעבעגעג םעד ןיא געט

 .(געט 354) רָאי טנדרָאעג ,הָרּודְס הָנָׁש --

 12) רָאי ךעלטנייוועג ,הָטּוׁשְּפ הָנָׁש --
 ,רָאי-רַאדנעלַאק ןשידִיי ןיא םישדח
 רַאורבעֿפ שדוח ןעוו רָאי סָאד רעדָא
 .(געט 28 טָאה

 355) רָאי קידכעלַײק ,הָמֵלְׁש הָנָׁש -
 ןבָאה וַלסִּכ ןוא ןָושָח םישדח יד .געט
 .(געט 20 וצ

 .(געט 365) רָאי-ןוז ,הֵּמֵחַה תַנְׁש -

 שדוח רעדעי) רָאי-הנבל ,הָנְבְּלַה תַנְׁש --
 354--רָאי סעדעי ןוא געט 295 טָאה
 .(געט

 .רָאי-טעשזדוב ,םיּפָסִּכַה-תַנְׁש --

 .רָאינרעל ,דּוּמִל-תַנְׁש --
 ,גָאט-רָאי ,הָנָׁשַה-םוי --

 .רַאדנעלַאק-רָאי ,הָנָּׁשַה-ַחּול --
 'ב ןוא 'א ,רָאי בײהנָא ,הָנָׁשַה-ׁשאֹר --

 ַײב רַאונַאי רעט-1 :ןדִיי ַײב ירשְּת
 ,ןטסירק

 .רָאי ייווצ ,םִיַתָנְׁש --

 .רעכעלרעי ,יִתָנֶׁש --

 .גנוֿפָאלש :ףָאלש .נ ,הָנֵׁש

 .ןָאצ-טנַאֿפלע : ןײב-טנַאֿפלע .ז ,בָהָנָׁש

 -עלע .סקּוװרעביארעדילג :נ ,תָבָהְנַׁש
 .(טייקנַארק) סיזַאיטנַאֿפ

 -רעדמוא :רעטסַאהרַאֿפ .ת ,יּונָׂש ,אּונָׂש
 .רעכעלגערט

 :רעטגָאזעג :רעטרזחעגרעביא .ת ,יּונׁש
 .רעטעטכיררעטנוא :רעטנרעלעג

 -נדײשרַאֿפ-סגנוניימ ,תָקלֲחַמְּב יּונָׁש --
 ,רעקידקֿפס :רעכעלטייה
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 :גנורעדנע .ז ,יֹוּנׁש

 .גנורעדנערַאֿפ

 ;גנורעדנערעביא

 ,גנורעדנע-רעגייטש ,תַסְוייּוּנׁש --

 -רַאש :רעקיכעטש :רעקיסַײב .ּת ,ןֹונָׁש
 .רעקיציּפש ;רעֿפ

 :גנוביא :גנונרעל :גנורזחרעביא .ז ,ןּוּנִׁש
 .גנוֿפרַאש :גנוֿפיײלש

 :ןָאצ-זלעֿפ ;זלעֿפ רעּפרַאש .נ ,תיִנּונְׁש
 ,זלעֿפ-םי רעקידנצרַאטשסױרַא

 ; גנּוװעסַאּפרַאֿפ .ז ,םּונָׁש
 ,גנולטרַאג

 -רַאֿפ-ןדנעל

 ןוֿפ) טלַאהּפָא :גנוקיטשרעד .ז ,קּוּנָׁש
 .(ןענישַאמ ןיא ףמַאד רעדָא ףָאטשנערב

 טימ גנונכייצַאב :גנורידַארג .ז ,תֹונׁש
 .ןדַארג

 .ףָאטש-רוּפרוּפ : טיור-ךעלרַאש .ז ,יָנָׁש

 .טייקשרעדנַא :דיישרעטנוא .ז ,יָנֹׁש

 -- םִיַנָׁש ןוֿפ םרָאֿפ סגנודניּברַאֿפ ,יֵנָׁש
 ,ייווצ

 .רעטייווצ .ת ,יִנָׁש

 ,שדקמה-תיב רעטייווצ ,יָנֵׁש תִיַּב --

 .(.מַארג) ןָאזרעּפ עטייווצ ,יִנֵׁש ףּוּג --

 .קיטנָאמ ,יִנֵׁש םֹוי --

 -רעטסעווש :קינעמילּפ ,יִנֵׁשְּב יַנֵׁש --
 .דניק

 .קָאטש ןטייווצ ןֿפױא ןרעמיצ ,םיּיַנְׁש --

 .סנטייווצ ,תיִנָׁש --

 -גערטרעדמוא :רעטסַאהרַאֿפ .ת ,איִנָׂש

 .רעטבילַאבמוא ;רעכעל

 -ץס .ג .לָאמ טייווצ :עטייװצ .ת ,הָּיִנְׁש
 .עדנוק

 ,טײקנדײשרַאֿפ ; דיישרעטנוא .ז ,ןֹויָנִׁש

 ןנֶׁש - יּוִּׁש

 -יגנַארטיײװצ ;רערעדנוקעס .ת ,יִנֹויָנֶׁש
 .רעקידנַאנַארעביא :רעק

 -טַײצ שיטסַארֿפירעּפ ,יַנֹויַנְׁש לַעַּכ --
 -כַאז ןוֿפ טיובעג טרָאװטַײצ) טרָאװ
 .(טרָאװ

 !םעטסיס-רעייווצ ,תיִנֹויְנָׁשַה הָטיִּׁשַה --
 ,(טַאמ)

 ;טײקטלּפָאט :טייקיאייווצ .נ ,תוָיָנְׁש

 .םזילַאוד

 ןבױלג רעלַאוו ,תייְנָּׁשַה תַנּומֲא --
 .(ןביולג רעטעג-ייווצ)

 .רערעדנוקעס ;רעקיגנַארטיײװצ .ת ,ִיָנָׁש

 .רעקיאייווצ .ת ןייָנְׁש

 .(רָאּפ ַא) ייווצ ,(םיַּתְׁש .נ) .מ'ש ,םִיַנָׁש

 רימ ,ן"םֶהיֵנְׁש ,ן"םֶכיֵנְׁש ,ּוניֵנְׁש -
 .עדייב ייז ,עדייב ריא ,עדייב

 ,(הָרְׂשֶע-םיִּתְׁש .נ) .ז ,רָׂשֶע-םיַנְׁש --
 .ףלעווצ

 .דיישרעטנוא .ז ,ןָיָנֵׁש

 .קזוח : גנורילעכעטש .נ ,הָניִנׁש

 .טײקיסַײב :טײקֿפרַאש .נ ,תּוניִנְׁש

 רעטלַא :רעשטעלג :גרַאבזַײא .ז ,ריִנָׂש

 .גרַאב-ןומרח ןוֿפ ןעמָאנ

 .פ"הת ,תיִנָׁש

 .(יָנֵׁש ןוֿפ)

 -נַארק) ןיטַאלרַאקש ,ךעלרַאש .י'פ ,תיִנָׁש
 .םורטיל -- סקיוועג קימולב :(טייק

 ; ןֿפרַאשנָא : ןֿפרַאש .י"פ ,(ןֹׁשִי ,ןֵנָׁש) ןֹנָׁש
 .ןֿפרַאשסיױא

 .לָאמַא ךָאנ ;סנטייווצ

 ןצירקנַײא :ןֿפַײלשסױא :ןֿפרַאש ,ןֵנַׁש --
 -סיוא רָאלק :ןרזחרעביא :;ןורּכז ןיא
 .ןקירד



 4 םֹסָׁש - ןנָׁש

 .ילּכ ַא ףיוא סנכײצ-דנַאטשּפָא רעדָא טֿפַײלשעג :ןרעװ טֿפרַאשעג ,ןֹוּנָׁש --
 טצירקעגסיוא ,ןטינשעגסיוא ,תֹונָׁש -- :ןעקנעדעג וצ ףיוא ןרזַחנַײא :ןרעװ
 סנכיײצ-דנַאטשּפָא רעדָא ןדַארג) ןרעוו : .ןייצ ןיא ןרעװ ןטינשעגסיוא

 ,(ילּכ ַא ףיוא .ןרעו טרעכעלעגכרוד ,ןֵנֹוּתְׁשִה --

 :טינשנַײא :ברַאק :לדנייצ .נ ,תָנָׁש | .ךיז ןֿפַײלשסױא :ןרעו ףרַאש ,ןֵַּּתְׁשִה --

 הבא | .גנונרעל ךיז .ז ,ןָנֶׁש

 ,גנַאגרָאי :ךוברָאי .ז ,ןותָנְׁש , .ולעֿפ רעֿפרַאש .ז ,ןֶנָׁש
 ,רעכעלרעי .ת ,יָתָנְׁש !

 .ךעלרעי .פ"הת ,תיִתָנֶׁש

 סקעז יד (םירדס השש ןוֿפ ת'ר) ,סייֵׁש
 ,הנשמ רעד ןוֿפ רעדנעב

 ,רעצעהרעטנוא :רעצעה .ז ,יאָּסַׁש

 יַאב :ןביור .י"פ ,(,הָסָׁשִי ,הֵסָׁש) הֹפֶׁש
 .ןענלזג :ןריבַאר ; ןביור

 ;רעדַײנש-ןייצ :רעקינכעטדןייצ .ז ,ןַּׁש
 .םוקַאסקַארַאט -- טסוקלצרָאוװימוג

 .(לכׂש) רעקידַײנש :רעֿפרַאט .ת',אָנְנִׁש

 :ףרַאש-ןטענגַאב :ץיּפש-עקיּפ נ ,הָנָנֶׁש
 .ףרַאש-דרעווש

 -טרַאגרעטנוא :ןעלטרַאגמורַא .י"פ ,םָנָׁש
 .ןעל

 ,ןצעהרעטנוא :ןצײרנָא ,הָּסַׁש -- | ;ןיז ןעלטרַאגרעטנוא ,ויָנְתָמ םַּנַׁש --
 -עגרעטנוא ;ןרעװ טצײרעגנָא ,הָֹּׁש -- .טסעֿפ ךיז ןעמענ

 ו .ןרעו טצעה .(ץנַאלֿפ-ןצריוועג) לינַאװ .ז ,ףֶנָׁש
 -רעדנילּפעגסױא :רעטבױרַאב .ת ,יֹוסְׁש -רַאֿפ ןדניברַאֿפ .י"פ ,(ץינָׁשִי יץנָׁש) ץנָׁש

 .רעט .ןעװערונשרַאֿפ : ןעװעסַאּפ

 -נָא :גנוצעהרעטנוא ;גנוצעה .ז ,יֹּוּסְׁש
 -עסַאּפרַאֿפ :ןרעװ ןדנוברַאֿפ ,ץיֵנָׁשִה --

 .גנוצייר :
 .ןרעוו טעוװערונשרַאֿפ :ןרעװ טעװ

 :רעטריבלַאה ;רענעטלָאּפשעצ .ת ,ַעֹוָׁש
 -עצ :רענעטכָאלֿפעצ :רענעסירעצ
 ,רעטקַאה

 .רונש :לדנעב :סַאּפ :עטנעל .ז ,ץֶנָׁש

 ;ןגרַאװ :ןקיטשרעד :ןקיטש .ייפ ,קָנֵׁש
 ףָאטש-בַײרט ןטלַאהּפָא ;ןגרַאװרעד
 -ַאלק יד ןסילשרַאֿפ ךרוד) ןישַאמ ןוֿפ
 .(עּפ

 ;גנוסַײרעצ :גנוטיַאּפשעצ .ז ,עֹוּסִׁש

 :גנוקַאהעצ :;גנוטכעלֿפעצ :גנוריבלַאה

 ,גנוֿפורנשיװצ

 ןטלַאהעגּפָא :ןרעװ טקיטשרעד ,קֹוגָׁש --
 -עצ :גנוקַאהעצ :גנודַײנשעצ .ז ,ףּוּסְׁש ,(ןישַאמ ַא וצ ףָאטש-בַײרט) ןרעוו

 .גנולטרעֿפ
 .ךיז ןגרַאװ :ךיז ןקיטש ,קֵּנַּתְׁשִה --

 .ץַאק עדליוו .נ ,אָרָנֶׁש

 .ףָאלש .נ ,תָנְׁש

 ןדַארג ןצירקסיוא ,ןדַײנשנַײא .י"פ ,תָּנַׁש

 -סיוא :ןבױרַאב .י'פ ,(םֹׂשִי ,סֵסָׁש) סֹסָׁש
 .ןרעדנילּפסױא : ןריבַאר

 -סיוא :ןרעװ טבױרַאב ,(סֵׁשָנ) ,סָׁשִה --
 ,ןרעוו טרעדנילּפעג



 5 הָעָש - ַעָֹׁש

 "יה ;ןוּכשִמ :גנוצעזרַאֿפ :גנוכָאירַאֿפ :ןטלַאּפשעצ .,י"פ (עַסְׁשִי יעֵסֶׁש) ַעֹסֶׁש

 .קעטָאּפ .ןקַאהעצ ;ןטכעלֿפעצ ;ןסַײרעצ

 ,גנוריזיערבעה .ז ,רּוּבְעַׁש | טקַאהעצ :ןרעוװ ןטלָאּפשעצ ןַעָסְּׁשִה --

 ,ןריזיערבעה .ייפ ,רָּבִעַׁש ר

 ןיא) ןסַײררעביא :ןסַײרעצ ,ַעֵּסַׁש --

 -רעביא ;ןקַאהעצ ;ןטלַאּפשעצ ;(ןדער

 .(ןדער ןיא) ןקַאה

 ןטלָאּפשעצ :ןרעװ ןסירעצ ןַעֹוּטֶׁש --

 -רעביא רעדָא ןסירעגרעביא :ןרעװ

 .ןדער ןיא ןרעוו טקַאהעג

 .ךיז ןטלַאּפשעצ ,ַעֵּסַּתְׁשִה --

 .עיַאּפש :טלַאּפש .ז ,עַסָׁש

 נ ,תֵעַּסַׁש
 .(טײקנַארק

 ;ןקַאהעצ .י"פ ,ףֵּסַׁש
 .ןעלטרעֿפ

 :ןרעװ טקַאהעצ ,ףֹוּפִׁש --
 .ןרעו טלטרעֿפעצ :ןרעוו

 עקיטסַײג) עינערֿפָאזיכס

 -עצ :ןדַײנשעצ

 ןטינשעצ

 םיוב ,(ַאירטָאבָאירע) עינידַאקסע .ז יקָסֶׁש

 ,טכורפ-סע ןוא

 .עּפַאלק :ליטנעוו .ז ,םוּתְסַׁש

 ןֿפַאלקשרַאֿפ ;ןטכענקרַאֿפ .י"פ ,דֵּבִעַׁש
 -וּכשַמרַאֿפ :ןענדרָארעטנוא ;ןכָאירַאֿפ
 .ןצעזרַאֿפ :ןענ

 -רעטנוא :ןרעוו טעטכענקרַאֿפ ,דֹוּבִעֶׁש --
 :ןרעװ טנוּכשַמרַאֿפ :ןרעװ טנדרָאעג
 .ןרעוו טצעזרַאֿפ

 -רַאֿפ :ךיז ןֿפרַאװרעטנוא ,דֵּבְעַּתְׁשִה --
 -רַאֿפ ;ךיז ןבעגרעטנוא ;ךיז ןטכענק
 .ךיז ןענוּכשמ

 -רעטנוא ;רעקידנטכענקרַאֿפ .ת יָנָדְּבֶעַׁש

 .רעקידנכָאי

 ;גנוטכענקרַאֿפ :טֿפַאשטכענק .ז ,דֹוּבֶעַׁש

 :ןבעל שידרע ,הָעָׁׂשייֵּיַה -

 ךיז ןדנעװ .ע"פ ,(הָעְׁשִי ,הֵעָׁש) הֹעֶׁש
 ;ךיז ןריסערעטניארַאֿפ ;ןיהַא ןוא רעהַא

 !ןקוקעװַא ;טײקמַאזקרעמֿפױא ןדנעוו

 .ךיז ןדנעװּפָא

 ;ןדנעוו ,הֵעְׁשַה -

 .ךיז ןקוקמורַא ,הָעָּתְׁשִה --

 ,ןטכיר

 .טַײצ עצרוק :טַײצ :העש :נ ,הָעָׁש

 !העש עטוג ַא ןיא !הָבֹוט הָעָׁשְּב --

 ןעוו טַײצ רעד ןיא ,יָׁש הָעֶׁשְּב --

 .טַײצ רעד ןיא : תעב ,"ֹתַעְׁשִּב --

 ,טציא ףיוא ;לַײװרעד ףיוא ,הָעָׁשְל ר

 .טנעמָאמ ןיא :קילַײװטַײצ ,הָעָׁש יִפְל -

 -טױנ :;טַײצ:םַאנסױא ,קֶחָּדַה תַעָׁש -
 .טַײצ

 .לַאֿפטױנ ַא ןיא ,קֶחְּדַה תַעְׁשִּב -

 .העש עטכעלש רעיײז ,הָפּוצֲח הָעֶׁש --

 .טַײצ ערעטיב ,הָּפּורֲח הֶָעֶׁש --

 .טַײצ-םַאנסיוא ,םּורָח תַעָׁש --

 .טַײציסנַאש ,רֶׁשַּכ-תַעָׁש --

 .טַײצ עצרוק ,הֶּלַק הָעָׁש --

 .רעגייז ןוז ,תֹועָׁש ןֶבֶא --

 -דרָארַאֿפ-סגנַאגרעביא הָעָׁש תַאָרּוה -

 ,גנונ

 ןבעל'ס

 ,טציא

 עטרעטלערַאֿפ) רעגייז ,תֹועָׁש -הָרֹומ --
 .(םרָאֿפ



 לַעַׁש - הָעַׁש
 לא ד+ ד

 .הרצ-סגנַאגרעביא ,הָעָׁש תַרָצ --

 .ּוו-ץעגרע ןלַײװ ,תֹועָׁשִּב ֵגְלַּ 5

 ,קידלודעגמוא ןַײז ,הָעָּׁשַה תֶא קֹחָּד --

 ,טשינ םיא טקילג'ס ,הָעָׁש ול ןיֵא --

 !העש רעטוג ַא ןיא ,הָבֹוט הָעָׁשִּב --

 טשינ ךיז גרָאז ,ּהָתָעְׁשִּב הֶרָצְל ּהָּיַּד -
 הרצ יד ןעװ טַײצ רעד רַאֿפ) רעירֿפ

 .(ןעמוק טעוו

 זיא לֿפיװ ?הָעֶּׁשַה הָמ ?הָעָּׁשַה הָּמַּכ --
 ?רעגייז רעד

 .סקַאװ .נ ,הָוַעַׁש

 .טסוה .ז,לּועְׁש

 ,רעטנעלעגנָא .ת ,ןּועָׁש

 .רעגייז .ז ,ןועָׁש

 .רעגײז-דמַאז ,לֹוח-ןֹועְׁש --

 ,רעגיײז-רעסַאװ ,םִיַמ-ְןֹועֶׁש --

 .רעגייז-ןוז ,ׁשֶמָׁש ןֹועְׁש --

 רעד וצ ךעלטקניּפ ,ןֹועָּׁשַה קּויַדְּב -
 .עגר

 ,ץירטַאמ-סגנוריּפָאק ,-לסנעטס .נּוהָּיַנְוַעַׁש

 ,עטַארעצ .נ ,תיִנְוַעַׁש

 ,(ץנַאלֿפ-האוֿפר} ַארָאלֿפיסַאּפ .נ ,תיִנֹזעְׁש

 .לבעב :עלָאסַאֿפ .נ ,תיִעּועְׁש

 ;סָאמ :טכיררעטנוא :עיצקעל .ז ,רֹועָׁש
 :שינטלעהרַאֿפ

 ,סיירג ; ץרָאּפָארּפ

 :ןסָאמ ענעדײשרַאֿפ ןיא ,ןיִרּועְׁשִל --
 .סעטַאר ףיוא ;ןסַײררעביא טימ

 .עיצקעל ענעבעגרַאֿפ ,תִיַּב-רּועְׁש --

 -סיורג :טײקידנטַײדַאב ,הָמֹוק רּועָׁש --
 ,טייקיטכיוו :טייק

 .:םענרַאֿפ ;רעבילַאק

826 

 ַא ןָא ,רּועָׁש ןיִאְל -
 .ץענערג

 .עירטעמָאעג ,םיִרּועׁשַה-תַמְכָח --

 .ןטשרעג ,(םיִרֹועְׂש 'ר) .נ ,הָרֹועְׂש

 .ע'פ ,(טַעְׁשִי ,טַעָׁש) טעֶש
 .(סיֿפ יד טימ) ןּפַאלק

 ַא ןָא :רעיש

 ; ןעּפוט

 ַא ןוֿפ) גנוּפַאלק :שינעּפוט נ ,הָטֵעָׁש
 .(סעװָאקדָאּפ יד טימ דרעֿפ

 עכעלצעזנגעק ןוֿפ שימֿפיונוצ .ז ,זּונְטֶעַׁש
 .ןעמרָאֿפ רעדָא ,ןכַאז

 ןוֿפ טשימעג ףָאטש) זנטעש .ז ,זָנְטַעַׁש
 -ינײארַאֿפ ;םעדעֿפ-לָאװ ןוא -סקַאלֿפ

 ןכַאז עכעלצעזנגעק ייווצ ןוֿפ גנוק

 עכעלצעזנגעק ןשימֿפיונוצ .י"פ ,זַנְטִעַׁש

 .ןעמרָאֿפ רעדָא ,ןכַאז

 יד (ץ ,ג ז נ ט ע ש) ,ץ"נ זיַנְטַעַׁש

 טלדנױרקַאב ןרעוו סָאװ תויתוא ןביז

 .טֿפירש-הרוּת-רֿפס ןיא

 -יסערעטניארַאֿפ :סערעטניא .נ ,הָּיִעֶׁש

 .ךַאז ;גנור

 .רעקיטַאלג .ת יַהיֵעָׁש

 .גנונעלנָא .נ ,הָניִעְׁש

 ;קָאב .ז .רעקילָאװ ;רעקירָאה .ת ,ריִעָׂש
 -ַײרּפש :לװַײט רעקירָאה :ריטַאס

 .לדנגער

 -הרּפּכ ;רעזײלּפָא ,לֵזאָזַעַל ריִעָׂש --
 .לדניה

 .קָאב רעגנוי ,םיִּנָע"ריִעָׂש --

 טכידעג :גיצ .נ .רעקירָאה .ת ,הָריִעָׂש
 .לדלעוו

 .טײקטקירָאהַאב :טײקירָאה .נ ,תּוריִעְׂש

 ,ןֿפױה !שטשרַאג :עינעמשז .ז ,לַעַׂש

 ,טירש :טירט ז ,לַעַׁש
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 .ןטסוה .ע"פ ,לֵעָּתְׁשִה (לֹעֶׁש)

 .לסקוֿפ ;סקוֿפ רעגנוי .ז ,לּולֲעַׁש

 .טסוה-ךַײק :שולקָאק .נ תֶלֵעַׁש

 .ערָאק-קרָאק .ז ,םֵעַׁש

 .ןדמשּפָא : ןדַמש .י"פ ,רֵמְעַׁש

 .ןרעװ טדמשעגּפָא ,דֹומְעַׁש --

 ,גנודמשּפָא : גנודמש .ז ,רּומְעֶׁש

 .רעקילָאכנַאלעמ .ת ,םּומעַׁש

 -עמ :שינעדונ :לַײװגנַאל .ז ,םּומֲעָׁש

 .עילָאכנַאל

 -גנַאלרַאֿפ :רעקילַײװגנַאל .ת ,יָמּומַעַׁש
 ,רעטקילַײװ

 .ןעדונ : ןלַײװגנַאל .י"פ ,םָמַעַׁש

 -עג :ןרעװ טקילַײװגנַאלרַאֿפ ,םֹומֲעָׁש --
 .עילָאכנַאלעמ טימ ןרעוו ןגָאלש

 | ןעדונ :ךיז ןקילַײװגנַאל ,םָמֲעַּתְׁשִה -
 .ןרעוו טשוחעצ :ןרעוװ טשימעצ ;ךיז

 ,םואעלָאניל .נ ,תיִנָמַעַׁש

 :ןענעלרעטנוא .י"פ ,(ןַעֶׁשִי ,ןַעֶׁש} ןֹעֶׁש
 .ןרַאּפשרעטנוא :; ןטלַאהרעטנוא

 ;ךיז ןרַאּפשנָא : ךיז ןענעלנָא ,ןַעָׁשִה --
 .טנעָאנ ןַײז :ךיז ןזָאלרַאֿפ

 .ןענעלנָא ,ןַעְׁשַה --
 .ןרעװ טנעלעגנָא ,ןֵעָׁשִה --

 .רעכַאמרעגייז .ז ,ןֵָׁש

 .ןטעלגסיוא :ןקינײרּפָא .י"פ ,עַעַׁש

 .ןּפָאטשרַאֿפ .י"פ ,ַעַׁשָה (עֹעֶׁש)

 ;יידיא :קנַאדעג ,(םיִּפְעָׂש 'ר) .ז ,ףֵעָׂש
 ,גנולעטשרָאֿפ

 :ןעמרוטש .י"ועפ ,(רַעָׂשִי ,רַעָׂש) רֹעֶָׂש
 :ןזױרבֿפױא :ןזיורב :ןעמרוטשּפױא

 רַעַׁש -- לֹעֶׁש

 טימ) ןסַײרטימ :ןרעטיצ ;ךיז ןערומכ
 .(םערוטש

 -ֿפױא :ןרעװ טמערוטשעגֿפױא ,רֵעָׂשֶה --

 .ןרעװ טזיורבעג

 טימ) ןסַײרטימ : ןעמרוטשפיוא ,רֶעַׁש --
 .(םערוטש

 .רָאה טימ ןרעוו ןסקַאװַאב ,רֵעָּׂשַה --

 טימ ןֿפַײרגנָא :ןעמרוטש ,רֵעָּתְׁשִה --
 .םערוטש

 :קערש ,דחַּפ :ןַאגַארוה :םערוטש .ז ,רַעַׁׂש

 ,זיורבפיוא

 .רָאה .ז ,רֶעֵׂש

 -רָאֿפ :ןעניימ .ע"פ ,(רַעְׁשִי ,רַעֶׁש) רעֶׁש
 .ךיז ןטכַאד :ךיז ןלעטש

 .ןרעוו טצַאשעגּפָא ,רַעָׁשִה --

 -רָאֿפ ;ןעניימ :ןצַאשּפָא :ןצַאש ,רֵעַׁׂש --
 .רעיוט ַא ןטיה :ךיז ןטכַאד :ךיז ןלעטש

 .רָאֿפ ךיז לעטש ,ךֶׁשִפַנְּב רֵעַׁש --

 -עגרָאֿפ :ןרעװ טצַאשעגּפָא ,רֹועֶׁש --
 ןרעװ טלָאמעגסױא :ןרעװ טלעטש

 ןזַײרּפ :ןרעװ טצַאשעגּפָא ,רֵעַּתְׁשִה --
 .ךיז ןצַאש ;ךיז

 :סָאמ :זַײרּפ :סרוק :רעױט .ז ,רֵעַׁש

 ןיא לַאטיּפַאק :ךוב ַא ןיא טַאלב-לטיט
 .ךוב ַא

 .סרוק-עטולַאװ ,ןיִּפיִלֲחַה רַעַׁש

 ,רעיוט-ףמואירט ,ןֹוחָצְנ-רַעַׁׂש --

 ןוֿפ ןפוטש 49 יד ,הָאָמׂט יֵרעַׁש טיימ --

 ןיא טנָאמרעד ןרעװ סָאװ האמוט
 .שטנעמ רענהֿפירט :הלבק

 עכעלדנַײֿפ ןכערבכרוד ,רַעַׁש ַעֵקְבַה --
 .לָאג ַא ןּפַאלקנַײרַא :עיניל



 הֹּפָׁש -- רַעַׁש

 -ֿפױא ךעלטסניק ,רַעַּׁׂשַה תֶא עַקֶּפַה -
 ,ןןיירּפ ןגָאלש

 ,ןטנַאלוקעּפס ,םי ןֵעַׁש יִעיִקְּפַמ --

 .רענעברָאדרַאֿפ :רעכעלסעה .ת ,רֶעֹׂש

 ,רעטיה-זיוה ; רעטכעוו-רעיוט .ז ,רֶעׂש

 .ןַאגַארוה :ערוטש .נ ,הָרָעְׂש

 ,רָאה .נ ,הָרֲעַׁש

 .עלערָאה ַא יװ ,הָרֲעַׂשַה טּוחְּכ --

 ,ןטשרעג .נ ,הֶרֹעָׂש

 .(םערָאװ רעניד) דָאטַאמענ .ז ןֹורֲעַׂש

 / -נברָאדרַאֿפ :טייקכעלסעה :נ ,הָרֹורֲעַׁש
 ,טייק

 .נ ,תיִרּורֲעַׁש ,הָּיִרּורַעַׁש
 ,טייקניימעג :;לַאדנַאקס

 ,טסילַאדנַאקס .ז ,ןָרּורֲעַׁש

 -נַאידַא) רָאהדלָאג ,תיִּמַלּוׁש-תֹורֲעַׂש --
 ,(טסוק ,םוט

 -נַאװַא ;לַאדנַאקס ַא ןכַאמ .י"פ ,רֵרֲעַׁש

 ,ךיז ןעווערוט

 ,דײרֿפ :ןגינעגרַאֿפ ;ליּפט .ז ,ַעֹוׁשֲעַׁש

 ,דניקלטרעצ .,םיִעּוׁשֲעַׁש דֶלֶי יד

 ;ןלַײװ :ןכַאמ ךעלײרֿפ .י'פ ,ַעַׁשֲעַׁש
 :ןּפָאטשרַאֿפ ;ןַײז חמׂשמ :ןריומַא
 ,ןּפָארּפדַאֿפ

 :ערוטנַאװַא

 טריזומַא :ןרעוו טלַײװרַאֿפ ,ַעֵׁשֲעָׁש --

 .ןרעװ טלטרעצעג :ןרעוו

 ;ךיז ןריזומַא :ךיז ןלַײװ יַעַׁשֲעַּתְׁשִה -
 ןעיײרֿפ :ךיז ןַײז חמׂשמ :ךיז ןלַײװרַאֿפ = --

 טשוחעצ :ןרעװ טנױטשרעד :ךיז
 .ןרעוו

 ,ףּוׁש עז .טרעַײשעג ;ןֿפירגעגנָא .י"פ ,ףָׁש

 ,רענעּפש .ריז ,םיִאָּפְׁש

238 

 :ןכעטשכרוד .י"פ ,(דֹּכְׁשִי ,דֵפָׁש) דֹכֶׁש
 .ןזיּפשכרוד :ןכעטשנַײרַא

 :ןכעטשכרוד ,רָּפַׁש --
 .ןצינשרַאֿפ : ןזיּפשכרוד

 ;ןכעטשנַײרַא

 -רַאֿפ :ןרעװ ןכָאטשעגכרוד ,דֹוּפָׁש --
 .ןרעוװ טצינש

 ,ּפיל ,(םִיַתָפְׂש ז"ר ,תופָׂש 'ר) ,נ ,הָפָׂש
 -עג ןכעלבַײװ ןוֿפ דנַאר (תֹויָפְׂש 'ר)

 (תותָפְׁש ,תֹופָׂש 'ר) .ןַאגרָא-טכעלש
 ;גערב (תֹותָפָׂש ,תֹותָפְׂש 'ר) .ךַארּפש
 .קע :דנַאר

 .דייר עשלַאֿפ ,רָקֶׁש -תַפְׂש ,ןָוָא-תַפְׂש -

 עקיטכירֿפיוא ,עקידתמא ,תָמֶא-תַפְׂש --

 .ךַארּפש עשיערבעה ,רָבֵע-תַּפְׂש =

 ,רעלּפַאלּפ רעשירַאנ ,םִיַתָפְׂש-ליִוֲא =

 סָאמ ןַײנ טימ שטנעמ ,םִיַתָּכְׂש ׁשיִא --

 .ײרעדערַאב ,םִיַתָפְׂש-תּוזְל -
 ,דייר עסיז ,םִיַתָפְׂש"קָתָמ --

 .גָאז ; קורדסיוא ,םִיַתָפְׂש -ביִנ --

 ,רעלמַאטש ,םִיַתָפְׂש-לֵרֵע יז

 .רעלּפַאלּפ ,םִיַתָפְׂש קָׁשֹוּפ --

 ,ליומ בלַאה ַא טימ ,הָפָר הָּפָׂשִּב --

 ,יירעדערעג-םַּתס ,ץּוחַלְו הָפָּׂשַה ןִמ -
 .רעטרעוו-שוק ,קֵׁשִי םִיַתָפְׂש --

 .זעק .ר"נ ,רֶקָּב-תֹופְׁש (הָּפְׁש)

 ןקיאורַאב .י"ועפ ,(הֵּפְׁשִי ,הָפָׁש) הֹכָׁש
 ןוֿפ ןסיגרעביא :ןרעװ רעטכַײל :ךיז
 -סיוא טכַײל :רעטייווצ ַא ןיא ילּכ ןייא
 ;ןרילָאּפ ;ןלַײֿפ :ןבַײר :ילּכ ַא ןגױב
 .ןעלבוה
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 -עגסיוא ;ןרעװ טקעדעגּפָא ,הֵּפָּׁשה --
 ,טניוו ןֿפױא ןרעוו טלעטש

 :ןכַאמ קיטַאלג :ןעלבוהּפָא ,הָּפַׁש --
 ,ןקיטיגרַאֿפ ; ןרעַײש

 קיטַאלג :ןרעװ טלבוהעגּפָא ,הֹּכָׁש --
 טקעדעגּפָא :ןרעװ טרעַײשעג :ןרעוו

 .ןרעוו

 וצ ןעמוק ;ךיז ןקיאורַאב ,הֵּפִּתְׁשִה -
 .ןעניז ןרָאלק םוצ ןעמוק :ךיז

 .לזיּפש !זיּפשטָארב .ז ,דיּפְׁש ,דּוּפַׁש

 : רעטזיּפשרַאֿפ ;רעטצינשרַאֿפ .ת ,דּופָׁש
 .רענעכָאטשעגכרוד

 ,שינעקישנָא :טּפשִמ :ףָארטש .ז ,טֹופְׁש

 -דנַאהרַאֿפ-סטכירעג .ז ,טֹופיִׁש ,טוּפְׁש
 -דנַאהַאב :עיצקידסירוי ;טכירעג : גנול

 ,גנוטּפשמ :;גנוטכַארטַאב ;גנול

 -ָאוועג -טנוזעג ;רעקיניז-רָאלק .תויוּפָׁש

 :רעטצעזעג :רענעדײשַאב :רענער
 ,רעטקעדעגּפָא : רעטַאלג : רעטֿפַײלשעג

 ;רענעּפש .ז,יוּפְׁש
 .ןוסכלַאב

 ,ּפָאנק-לגרָאג ,עַבֹוּכייּוַּפְׁש --

 -ָאגעגרעביא ;רענעסָאגעגסױא .ת ,ְּךּופָׁש
 ,רענעסָאגעצ ; רענעס

 :עלָאּפ :דנַאר ,(םיִלּוּפַׁש 'ר) .ז ,לּוּפְׁש
 .ּפעלש :ליײט רעטשרעטנוא

 :רעמייהעג :רענעטלַאהַאב .ת ,ןֹופָׂש
 .שינמייהעג ;דוס .ז .רענעגרָאברַאֿפ

 .ןרָאק .ז ,ןּוּפָׁש

 ;סולֿפרעביא !עוּפש ;גיובסיוא .ז ,ֵעּוּפָׁש
 ,.טײקלוֿפ

 גיובסיוא ;לַאֿפּפָא

 -יובעגנַײא :רענעגיױבעגסױא .ת ,ףּוּפָׁש
 ;רעקירעבַאלש ;רעכַאװש :רענעג
 ,רעקיטרעוורעדנימ

 ָיפְׁש - הֹּפָש

 ,לבַײרט :לרער :עבויט .נ ,תֶרָפֹוַפְׁש

 ,לרער-לגָאל ,דֹוּנַה"תֶרֶפֹוּפְׁש --
 -ייא עקידייל ,הָציֵּב לֶׁש תֶרֶפֹופְׁש ==

 ,לָאש

 ;גנושירֿפּפָא-ןינב ;גנוטכיר-ןינב .ז ,ץיּופְׁש
 .טנָאמער

 ,גנורענַײֿפסױא ;גנורעסעבסיוא .ז ,רֹוּפְׁש

 -ֿפױרַא :רעטלעטשעגֿפױרַא .ת ,תֹוּפָׁש
 רעביא רעטעטכירעגנַײא :;רעטגיילעג

 ,רעַײֿפ ַא

 .ץערק טימ ןקעטטנָא .י'פ ,ַחֵּפַׂש

 .טכענק-טסניד ;דיומ-טסניד .נ ,הָחָפָׁש |

 סלַא טמיטשַאב ױרֿפ ,הָפּורֲה הָחְּפִׁש --
 :ױרֿפ עניימעג :טכענק ַא רַאּכ בַײװ

 ,ױרֿפ עטכָאירעטנוא

 .יורֿפ ַא ןוֿפ טײקטכענקרַאֿפ .נ ,תֹּוחַפְׁש

 -סיוא ;ןטּפשִמ .י"פ ,(טֹּכְׁשִי ,טֵכָׁש) טפָׁש
 -סױרַא !ןֿפָארטש :טייקיטכערעג ןטסעמ

 .ןריגער :ליײטרוא ןגָארט

 ןריסעצָארּפ :ןרעװ טּפשמעג ,טֵפָׁשִה --
 .טכירעג ןרַאֿפ ךיז ןלעטש :!ךיז

 :ףָארטש :טּפשִמ ,(םיִטָּפְׁש 'ר) .ז ,טָפָׁש
 ,גנולדנַאהרַאֿפ-סטכירעג !לייטרוא

 .טָאידיא : רַאנ .ז ,אָנָטַּפׁש

 -לגרעב עטעקַאנ ,(םיִיָּפָׁש 'ר) .ז ,יִפְׁש
 .גרַאב רעטקעדעגּפָא :טייקיד

 -ךיד ;טײקיזָאלגרָאז ;הוולש :ור .ז ,יִפֹׁׂש
 .ןייב

 .זָאלגרָאז ; קיאור .פ"הת ,יִּפְׁשַּב ,יִּפְׁש

 .רעקיטרַאזיּפש .ת ,דיָפְׁש

 ןוֿפ גנוסיגרעביא עקיטכיזרָאֿפ .נ ,הָּיִפְׁש

 .גנוגיובסיוא ;רעטייווצ ַא ןיא ילַּכ ןייא



 לֶפֶׁש -- ןֹויְפִׁש

 ,גנוקיאורַאב :ורּפָא .ז ,ןֹויַּפָׁש

 .טײקיניזרָאלק ,תַעַּדַה ןֹזיִפִׁש --

 "מָאק :םולש :ןדירֿפ :ור .נ ,תֹויִפָׁש
 ,גנומיקכרוד ; סימָארּפ

 -רַאֿפ ;גנולייטרוא ;גנוטּפשִמ .נ ,הָטיֵפְׁש

 ,גנולייטרוא

 -רעביא ;גנוסיג .נ ,תֹוכיֵפְׁש ,הָכיִפְׁש
 .גנוסיגרַאֿפ : גנוסיג

 -טלב  ,םיִמָּד-תּוכיִּפְׁש ,-תַכיִפְׁש --
 ,גנוסיגרַאֿפ

 .סעִימָאּפ ,תּוכיֵפְׁש יֵמ --

 ;גנולַאװק .נ ,הָעיִפְׁש
 יעוּפְׁש ;גױבנָא

 ;סוגסיוא-עּפש

 ,גנוגיוברעביא ;גנוגױבנָא .נ ,הָפיֵפְׁש

 .(עקיטֿפיג) גנַאלשנרָאה .ז ,ןֹופיִפְׁש

 .זָאלב- ןָאירבמע ;לבייה-רבּוע .ז ,ריֵפָׁש

 -ץהעג :רעקיטכערּפ :רענייש .ת ,ריֵּפַׁש
 -עג :קיטכערּפ ;ןייש .פ"הת .רעקיר
 ,קירעה

 .ךַײלג טייג ץלַא ,ריִּפַׁש יֵתָא לֹּכַה --

 .ר"נ ,תֹוּיְריִּפׁש .נ ,תיִריִּפַׁש
 .ַאטַאנָאדָא -- טקעז

 -גיאנזיר

 -יוא) םולב ַא ןוֿפ טַאלב-קעד :נ ,תיָפָׂש
 ,(טַאלב רעכעלרעס

 ,רעַײֿפ ןֿפױא לעטשפיורַא-ּפָאט .נ ,הָתיֵפְׁש

 ,לֿפײר-רעַײֿפ ,הָתיֵּפְׁש תיֵּב --

 -ַא ןסיגסױא .י'פ ,(ְּךֹכְׁשִי ,ְּךַפָׁש) ֹפֶׁש
 ;ןטיש :!ןסיגרַאֿפ ;ןסיגרעביא ;ןסיגסיור

 יא ;ןטישסױרַא ?ןטישנָא ;ןטישסיוא
 ,ןטישרַאֿפ :ןטישרעב

 ןוא טָאּפש וצ ןכַאמ ,לַע זּוּב ְךֹכֶׁש --
 .קזוח וצ

 ,טולב ןסיגרַאֿפ ,םָּד ְּךֹפָׁש --

 .ןרערט ןסיגרַאֿפ ,תֹועָמָּד ְּךֹפָׁש --

 -סיוא ,"לַע ֹותָמֲח ְךֹפֶׁש ,ֹומְעַז ְּךֹפֶׁש --
 .ןרָאצ ןזָאל

 ץרַאה סָאד ןסיגסיוא ,"יֵנָפָל וּבִל ְךֹפֶׁש --
 ,-רַאֿפ

 ןסָאגרַאֿפ :ןרעװ ןסָאגעגסױא ,ְךָפְׁשִה --
 .ןרעוו טישעצ ,טישעגסיוא :ןרעוו

 טישעצ :ןרעװ ןסָאגעגסױא ,ךֹוּפָׁש --

 -ושמ :ןרעװ טישעגרעדנַאנוֿפ ;ןרעװ
 .ןרעו קידעּפ

 ןסיגרעביא ;ךיז ןסיגרַאֿפ ,ְךֵּפַּתְׁשִה --

 :ךיז ןטישרעביא :ךיז ןטישסיוא :ךיז
 ,ןליֿפעג ןסיגסיוא

 .ץַאלּפ-סוגסיוא :סוגסיוא-ךַײט .ז ְּךַפְׁש

 .סוגסיוא-טולב ,םֶּדיִּדִפְׁש --

 .סעִימָאּפ .ריז ,ןיִכְפִׁש (ְּךֶכֹׁש)

 -ָאשוד , :בורגיסולֿפּפָא ,ןיִכָפְׁש -רֹוּב --
 ?יפה

 ןזָאל וצ) דילג רעכעלנעמ :נהָכָפָׁש
 .לרטר-סוגסיוא ;(ןירוא

 ת יִנכְפָׁש ,יִנּוכְפִׁש
 ,טריבלייא עקיטֿפַאז

 -עגּפָארַא ןַײז .ע"פ ,(סַּפְׁשִי ,לַפְׁש) לֹּפְׁש
 יּפָארַא :טקירעדינרעד ןַײז :טרעדינ

 .ןלַאֿפ

 :טכורֿפ עקיטּפַאז

 ;ןקירעדינרעד :ןרעדינּפָארַא ,לָּפְׁשַה --
 .קירעדינ ןרעוװ :ןקידיײלַאב

 .ןדײשַאב ךיז ןריֿפֿפױא ,וּתְעַּד לֵּפְׁשַה --

 ןרעו :טרעדינעגּפָארַא ןרעוו ,לָּפְׁשִה --
 .טמעשרַאֿפ ןרעוו :טקירעדינרעד

 -ּפָא :ךיז ןקירעדינּפָארַא לֵּפַּתְׁשִה --
 .ןזָאלעגּפָא ןַײז :ךיז ןזָאל

 -יימעג ;רעֿפיט :רעקירעדינ .ת לָּפָׁש
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 ;רעקיטרעװרעדנימ :רענעלַאֿפעג ;רענ
 .רעקירעבַאלש :;רענעזָאלעגּפָא

 .שטנעמ רעקיטרעומוא ,םיִׁשָנֲא- לַפְׁש --

 .שטנעמ רענעדײשַאב ,ְךֶרָּב-ִלַּפְׁש --

 -ליטש :עיסערּפעד :טייקירעדינ .ז ,לֵּפָׁש
 .סולֿפּפָא-םי ;דנַאטש

 רעקירעדינ ;דנַאלכַאלֿפ ;לָאט .נ ,הָלֵפְׁש
 ןשידנעלטימ םעד סיואגנעל סַאּפדנַאל
 י"א ןיא םי

 .(דנַאלָאה) דנַאלרעדינ ,הָלֵפְׁשַה-ץֶרֶא --

 .דנַאלכַאלֿפ .נ ,הָלֵּפָׁש

 :טייקירעדינ :טײקנלַאֿפעג נ ,תּולָּפְׁש
 .הענכה :טייקניימעג

 -ױֿפ ;טײקנזָאלעגּפָא ,םִיַדָי תּולָּפִׁש --
 .טייקשירעל

 .עסנָאװ :עצנָאװ .ז ,םָפָׂש

 .עלעסנָאװ :;עלעצנָאװ .ז ,ןֹומָפְׂש

 .(ַארעזַאל סַאירַאלק) שיֿפצנָאװ .ז ,ןּונְמַּפְׂש

 -'היח ךעלנע-לגיניק ,(1) לקינוק .ז ,ןָפָׁש
 .ַאקַאיריס ַאיװַאקָארּפ -- על

 ךעלגיניק-טנעמירעּפסקע ,ןֹויִּסָנייַנַּפְׁש --
 רַאֿפ .צַאב ;((ןֹויָסִנ-תֹובְנְרֲא ;קיטּכיר)

 םיא טימ טקעטשרַאֿפ ןעמ סָאװ שטנעמ
 .רעכעל עלַא

 -גיניק ןעװעדָאה וצ לַאטש .נ הָּיִנַכְׁש
 .(ךַארּפש רעטדערעג ןיא) ךעל

 ;ןעמָארטש .י"ועפ ,(עַּפְׁשִי ,עַפָׁש) עֹּפְׁש
 ;ןסילֿפ :עֿפשב ןביג :ןעמָארטשסױרַא
 ןסיגרעביא :קידעּפושמ ,םורק ןלַאֿפ

 .ךיז ןעמוקַאבסױרַא ; ךיז

 ;ןסילֿפסױרַא ,ֵעַּתְׁשִה --
 .ךיז ןעמוקַאבסױרַא

 ;ךיז ןסיגסױרַא

 ,קידעּפושמ ןכַאמ :ןעמורקסיוא ,ַעָּפַׁש --

 רֵּפֶׁש -- לֹּפֶׁש

 :קידעֿפשב ןַײז :לוֿפ ןַײז יַעֹוּפָׁש --
 .קידעּפושמ ןַײז ;םורק ןַײז

 :ןַײז ץיּפשַמ :ןסולֿפנַײאַאב ,ַעַּפִּׁשַה --
 ןלַאֿפּפָארַא :עֿפשב ןביג :ןרעטסַײגַאב
 -ַאב ןדנעוו ;קידעּפושמ ןכַאמ ;םורק
 .קידנוסכל

 ;קידנוסכלַאב ןלַאֿפּפָארַא ןעַּפַּתְׁשִה --
 .קידעּפושמ ןלַאֿפּפָארַא

 -רעביא :טײקילַאװק :טײקלוֿפ .ז ,עַפָׁש
 .עֿפש ,טײקיסילֿפ

 ;ליפ רעיײז :ךס א רעײז ,עַּפְׁשִּב --

 .עֿפשב

 ,טײקיסילֿפרעביא :טײקליֿפ .נ ,הָעְפִׁש
 .טייקידעפש

 .עּפירג :עיצנעולֿפניא .נ ,תֵעַּפַׁש

 -ּפָארַא :ךיז ןגיײבנַײא ,ףֶפֹוּתְׁשִה (ףֹּכָׁש)
 .ךיז ןרעדינ

 -נָאמער ;ןטכירסיוא :ןטכיר .י"פ ,ץַּפַׁש
 .ןרענַײֿפסױא :;ןינב ַא ןריט

 -נָאמער :ןרעוו טעטכירעגסיוא ,ץֹוַּפָׁש --
 .ןרעו טרענַײֿפעגסױא :ןרעװ טריט

 ;ןרעװ טריטנָאמער ,ץֵּפַּתְׁשַה --
 .ןרעוו טעטכירעג

 טימ ןּפַאלק .י"וצפ ,(קֹּפְׂשִי ,קֵפָׂש) קֹפְׂש
 -עג ןַײז :ּפַאלק ַא ןביג :טנַאה רעד
 .ןגונעג :ןעַײטס :ןקעלק :גונ

 -סיוא

 -יא ןבָאה ;טקידירֿפַאב ןַײז ,קֵּפְׂשַה --

 ,גונעגרעב

 .עּפש ,טײקיסילֿפרעביא ;טײקלוֿפ .ז ,קָפָׂש

 .ע"פ ,(רֹפְׁשִי ,רֵפְׁש) רֹפְׁש
 ,טוג ןַײז :םענעגנָא ןַײז

 5 ןייש ןייז

 -עשרַאֿפ :ןרעװ טרענעשרַאֿפ ,רֵפְׁשִה --

 .ךיז ןרענ

 :ןרענַײֿפסױא :;ןרענעשרַאֿפ ,רֵּפַׁש --



 ןּדְקֹׁש - רֹּפֶׁש

 :ןרעסעברַאֿפ
 .ןכ

 ַײלגסױא :ןרעסעבסיוא

 -כירעג ;ןרעװ טרעסעבעגסיוא ,רֹוּפְׁש --
 .ןרעו טרענַײֿפעגסױא :ןרעוו טעט

 ,ןרענעשרַאֿפ ,רֵּפְׁשַה --

 .ךיז ןרעסעברַאֿפ ,רֵּפַּתְׁשִה --

 -ווענח :טײקידװעיצנָא :טייקנייש .ז ,רֵּפָׁש
 ,טייקיד

 .רָאטַארָאקעד .ז ,רָּפַׁש

 ;טכַארּפ .נ ,הָרָפְׁש ,אָרְפּוׁש ,אֶרָפָׁש
 -טשרע ;טיײקטנכיײצעגסיױא ;טייקנייש |

 ,טייקיס ַאלק

 ,יֵרָפְׁשִּד יִרֵּפַׁשִמ ;אָרַּפְׁשִּד אָרְפָׁשִמ -

 | ןוֿפ :ןטסטנכייצעגסיוא עמַאס םענוֿפ
 .ןטסכעלטנייוװעגרעסױא םעד

 -עג :קעדרעביא :!ןיכַאדלַאב .ז ,ריִרָּפַׁש
 -גייש :גנובלעוועג (.גרעביא) :טלעצ

 .טכַארּפ : טייק

 .ןרעטשנגרָאמ .ז ,רָּפְרַּפָׁש

 -עַײש :גנובַײרנָא ;גנובַײר .ז ,ףיׁשִפְׁש

 .גנוקיניירּפָא ;גנורילָאּפ ;גנוצוּפ ;גנור

 ;ןבַײרנָא ;ןבַײר .ייפ ,ףֵׁשפַׁש
 .ןקינײרּפָא :ןרילָאּפ ;ןצוּפ

 :ןרעַײש

 -ַײשעגּפָא :ןרעװ ןבירעגנָא ,ףֹוׁשַּפׁש --
 יּפָא :ןרעװ טרילָאּפּפָא :ןרעװ טרע
 .ןרעװ טצוּפעג

 שְסַּתְׁש

 יי 0 יב פט זש

 -רעטעוו :;לדנעפ-רעטעװ .נ ,תָפְׁשִּפַׁש

 ךיש יד ןשױװצּפָא רעטערט :;ןָאה
 ,(וו"זאא עטָאלב ,ביוטש ןוֿפ

 ןלעטשֿפױרַא .י"פ' ,(תֹּפֶׁשִי ,תַפָׁש) תֹפָׁש
 ;ןטכירנַײא :רעַײֿפ ןֿפױא ּפָאט ַא
 ,ןטיירגוצ ; ןטכיר
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 ןֿפױא ןרעוװ טלעטשעגֿפױרַא ,תַפְׁשִה --

 .ןרעו טעטכירעגוצ ;רעַײֿפ

 .עטעשָאק .נ ,הָּתִפָׁש

 .ז ,ןֹותָפְׂש

 ,ןימרַאק

 ןוֿפ ךיז ןכָאק .ע"פ ,(ףֹצְׁשִי ,ףֵצָׁש) ףֹצֶׁש
 .סעּכ ןוֿפ ןדיז :סעּכ

 ;קיטסּפיל :טֿפיטש-ןּפיל

 .ןדַײנשעצ ;ןטכעלֿפעצ ,ףֵצֵׁש --

 .סולֿפ ;םָארטש .ז ,ףֵצָׁש

 .סעּכ ןקימיוש טימ ,ףֶצֵק ףֶצֶׁשְּב -
 ,לטַײב :עברָאט :לקעז :קַאז .ז ,קֵׁׂש

 .קעשט .ז ,קָׂש

 ,לעשיד :סקַא .נ ,אָּקַׁש

 :ןרעװ ןדנובעגוצ .ע"פ ,דֵקָּׂשִה (דֹקְׂש)
 .ןרעװ ןֿפרָאװעגרעטנוא

 :ןסַאּפֿפױא .ע"פ ,(רֹקְׁשִי ,דֵקָׁש) דֹקֶׁש
 :ןבעגעגרעביא ןַײז :ןכַאוַאב ;ןטיה
 .קיסַײלֿפ ןַײז

 .קימרָאֿפלדנַאמ ןַײז ,דֹוּקִׁש --

 :ןוט וצ סעּפע ךיז ןרעדעֿפ ,דֵקָּׁשַה --

 .ךיז ןסַײלֿפ

 -עג ;ןרעװ טלַײאעגרעטנוא ,דֵקָׁשִה --
 .טײקיסַײלֿפ וצ ןרעו ןסיוטש

 ןקיסַײלֿפ :ןצכעל :ןבערטש ,רֵּקַּתְׁשִה --
 .ךיז

 ; םױבלדנַאמ .ז ,דֵקָׁש
 ,(זירד) לדנַאמ

 :(ןרעק) לדנַאמ

 .רעקימרָאֿפלדנַאמ .ת ,יִרָקֶׁש

 .םיױבלדנַאמ .נ המש |

8 = 
 ,דימתמ

 גרעמַאזטעברַא ;רעקיסַײלֿפ
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 .נ ,תּונְּדְקַׁש
 .טייק

 :ןעקנורטעגנָא ןַײז .ע"פ ,הֹּקְׁש (הֹקָׁש)
 .רעסַאװ טימ טּפַאזעגנָא ןַײז

 .ןעקנירטנָא : ןרעסַאװַאב ,הָקְׁשַה --

 יעגנָא :ןרעװ טרעסַאװַאב ,הָקְׁשִה --
 .ןרעוו ןעקנורט

 -מַאזטעברַא ;טײקיסַײלֿפ

 ;רעמַאזטעברַא ;רעקיסַײלֿפ .ת ,דּוקָׁש
 .רעקנילֿפ

 ,גנודניברַאֿפ .ז ,דּוּקִׂש

 .רעצרוק רעייז .ת ,טּוקָׁש

 -עג רעקידנשירֿפּפָא ;קנַארטעג . ,יּוּקָׁש

 ,קנַארט

 .רעטּפַאזעגנָא :רענעקנורטעגנָא .ת ,יֹּוקָׁש

 -רעביא :גנוגעוורעביא .ז',לּוּקיִׁש ,לּוּקִׁש
 .גנוגייל

 -יא ןוא גנוטכַארטכָאנ ,תֵַעַּדַה-לּוּקִׁש --
 ,גנוגיילרעב

 ;רענעגױװעגּפָא :רענעגיווועג .ת ,לּוקָׁש
 -כרוד ;:רעקיטרעװכַײלג :רעקיגָאװכַײלג
 טשינ :רעטזיײלעג-טשינ :רעטכַארטעג

 .רערָאלק

 -ַײלג ַא טימ טכירעג ,לּוקָׁש ןיִּד-תיֵּב --
 .רעטכיר לָאצ רעכ

 -עטכיד טימ עזָארּפ ,הֶלּוקְׁש הָזֹורְּפ --
 .םטיר ןשיר

 גנוגנערבקירוצ :גנואיבּפָא .ז ,םּוקָׁש
 -װַאטסער :דנַאטשוצ ןקידרעירֿפ םוצ

 .עיצַאטיליבַאהער :עיצַאר

 ;גנוקניזרַאֿפ :גנוקניז .ז ,ַעיקיִׁש ,עּוּקִׁש
 .גנולַאֿפנַײא ;גנוקנוטרַאֿפ ;גנוקנוטּפָא

 .רעטֿפיטרַאֿפ :רענעקנוזרַאֿפ .ת ,ַעּוקְׁש

 -כַײלכרוד ;גנוקיטכיזכרודרַאֿפ .ז ,ףֶּוּקִׁש
 .(א"א ןעגטנער טימ) גנוט

 ןְטיִקְׁש -- תּונּדִקַׁש

 .רערָאלק ;רעקיטכיזכרוד .ת ,ףּוקָׁש

 .לעוושרעביא :לדיטשרעביוא .ז ,ףֹוקָׁש

 -עד וצ) דליב-טכיולכרוד .נ ,תיִפּוקְׁש
 .(עיצקעיָארּפ ךרוד ןרירטסנָאמ

 :טייקידלקע :טייקכעלסעה .ז ,ץֹוּקִׁש
 ,לשטעג :רַאקשַאמ

 .ןעילבנַאב : ןעלדיז ,םיִצּוּקִׁש ְּךֶלֶּׁשַה --

 .(רעב ַא ןוֿפ) גנולירב .ז ,קֹוּקִׁש

 .העובש רַאֿפ .צַאב .נ ,הָקּוקְׁש

 .גנונעקייל ;גנוגָאז-טנגיל .ז ,רּוּקִׁש

 .(עצינוד .טלַא) ּפָאטמײל .ז ,רֹוקָׁש

 טימ גנוטַײדנָא :גנולטניּפנגױא .ז ,רּוּקָׂש
 .קנווװ ַא

 :קיאור ןַײז .ע"פ ,(טקְׁשִי ,טֵקָׁש) טֹקָׁש
 .ךיז ןקיאורַאב :ןגַײװש ;ליטש ןַײז

 ןכַאמ :ןקיאורַאב ;ןליטשנַײא ,טֵקָּׁשַה --
 .קיאור ןַײז ;ןגיײוװש

 -ורַאב :ןרעװ טליטשעגנַײא ,טֵקָׁשִה --
 .ןרעװ טקיא

 .ךיז ןליטשנַײא :ןרעװ ליטש ,טֵּקִּתְׁשִה --

 .טייקכעלטימעג :ור :טייקליטש .ז ,טקָׁש

 -נגַײװש :רעקיאור :רעליטש .ת ,טקָׁש

 .רעקיד

 ,גנוקנירטנָא :גנורעסַאװַאב .ז ,יִקֹׁש

 -רעד-קנַארטעג ;רעקנירטנָא .ז ,אָיְקָׁש

 ,רעגנַאל

 -טעברַא :טײקיסַײלֿפ :סַײלֿפ .נ ,הָריִקְׁש
 .הדמתה :טײקמַאז

לַאנַאק-סגנורעסַאװַאב .נ ,הָיְקַׁש
 -סניק :

 .דלעֿפ טרעסַאװַאב ךעל

 ,טייקליטש :טייקיאור .נ ,הָטיִקְׁש

 .(לגױֿפ) ָאגנימַאלֿפ .ז ,ןָטיִקְׁש



 ַעקֶׁש - םיִּקַׂש

 ןקור ןֿפיזא גנודָאל) קַאזלּפָאד .ר"ז ,םִיַּקַׂש
 .(היח-ּפעלש ַא ןופ

 ;גנוקניז ;גנוצעזּפָא :גנוצעז .נ ,הָעיִקְׁש
 :רעמעד :גנוקניזרַאֿפ ;גנוקניזּפָארַא

 -יטסַײג ;גנַאגרַאֿפ-ןוז ; גנורעמעד-ןוז

 .(.גרעביא) הדירי עק

 -ּפָא-טולב ןוֿפ זילַאנַא ,םֶּד-תַעיִקְׁש -
 .ץַאז

 .גנַאגרַאֿפ-ןוז ,הָּמֵחַה תַעיִקְׁש --

 -גַאב :ץיּפש-זלעֿפ רעֿפרַאש .ז ,ףיִקָׁש -

 .סקיב ַא ןוֿפ עֿפול רעד ףיוא עגוֿפ-ןטענ

 .גנוּפַאלקמורַא ; גנוּפַאלק .נ ,הָכיִקְׁש

 .טייקיטכיזכרוד .נ ,תּופיִקְׁש

 ;לטַײב :עלעברָאט :לקעז .ז .קיִקַׁש
 ,לצעמרָאקש

 -ַאב :(רעב ַא ןוֿפ) גנולירב .נ ,הָקיִקְׁש
 .טייקטוהל ;רעג

 .לצעמרָאקש :לטַײב .נ ,תיִּקַׁש

 ןגעװּפָא :ןגעוװ .י"פ ,(לקׁשִי ,לֵקָׁש) לֹקֶׁש
 ןפיקסױא :;ןלייצסיוא ;ןגעוװרעביא
 -כָאנ :לקש ןבלַאה ַא ןלָאצַאב :לקש
 :ןעקנעדכָאנ :ךיז ןגיילרעביא : ןטכַארט
 .ןריסנַאלַאב

 -כָאנ ןוא ןעקנעדכָאנ ,הֹרָמְו לֹקֶׁש --
 ,ןשרָאֿפ

 -עגכָאנ :ןרעװ טגעװעגּפָא ,לֵקָׁשִה --
 ןרעו טגיילעגרעביא ;ןרעװ טכַארט
 .(ךעלקנַאדעג)

 -כָאנ :ןכַײלגרַאֿפ ;ןריסנַאלַאב ,לֵּקַׁש --
 .ןטכַארט

 -רַאֿפ :ןעקנעדכָאנ :ןצַאשּפָא ,לֵקָׁשַה --
 .לקש ןטײרּפש

 -ייצ ;ןעלֿפײװצ :ךיז ןגעווּפָא ,לָּקְַּׁשִה
 ,ךיז ןרעג
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 ןוֿפ עבטמ :עבטמ .טלַא -- לקש .ז ,לֵקָׁש
 -טכיוועג :לארׂשי ןיא תוטורּפ 0

 -ויצ רַאֿפ לָאצּפָא רעכעלרעי ;ןייטש

 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינ

 -עג ןוֿפ רעקיטרעוורעמ ׁשֶדֹּקַה -לֵקָׁש =
 .(עבטמ) לקש ןכעלטנייוו

 ןגעו דומלַּת ןיא אּתכסמ ,םיִלָקְׁש --
 לקש ןבלַאה ַא ןדנעּפש ןוֿפ םיניד יד
 .שדקמה-תיב ןרַאֿפ

 שמוח ןיא השרּפ יד ,םיִלָקְׁש תַׁשָרִּפ --
 -שאר ברע תבש טנעיילעג) תומש

 .(רדא שדוח

 ,גנומענ .ז ,אָלָקַׁש
 -כָאנ :גנולדנַאהרַאֿפ ,אָיְרַטְו אלְקַׁש -

 ַא ןגעוו גנושרָאֿפכָאנ ןוא גנוטכַארט
 .ןינע ןרעווש

 .טנַאה רעד ןיא ןגעװּפָא .י"פ ,לֵלְקַׁש

 -סער :ןטכירֿפױא :ןעױבּפָא .י"פ ,םֵּקַׁש
 .ןהיטיליבַאהער : ןרירווַאט

 תֹוניֵטְנַק תּורָׁש ןוֿפ תיר) .ז ;םייִקָׁש

 סעניטנַאק רַאּפ גנוגרָאזרַאֿפ (םיִנֹונְזָמּו

 .עניטנַאק :ל"הצ ןיא ןטעֿפוב ןּוא

 .רעטלעטשעגנָא-עניטנַאק .ז ,יֹאֵמְקׁש

 -רַאֿפ ,(תֹומְקִׁש ,םיִמְקִׁש 'ר) .נ ,הָמְקִׁש
 םיוב-סוקיֿפ ;םױבנגַײֿפ רענעברָאד
 .(סורָאמָאקיס סוקיֿפ)

 .(לגױֿפ) ןַאקילעּפ .ז ,יֹאַנְקַׁש

 -רַאֿפ :ןעקניז .ע"פ ,(עַקְׁשִי ,עַקָׁש) ַעֹקֶׁש
 -ַא :ןײגּפָארַא :ןעקניזּפָארַא ;ןעקניז
 -ּפָא ךיז :ןלַאֿפּפָארַא :;ןרעדינּפָאר
 ןײגרַאֿפ ;ןלַאֿפּפָארַא : ןײטשּפָא ; ןצעז
 .ךיז ןשעל

 -רַאֿפ :ןעקניזּפָארַא :ןעקניז ,ַעֵקָׁשִה --
 .ןלַאֿפּפָארַא ; ךיז ןעקניז
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 "ַא :ןקעטשנַײרַא :ןצעזנַײרַא ,ַעָּקַׁש --
 ,ןריטסעווניא :ןעקניזרַאֿפ :ןגיײלנַײר

 -עגנַײרַא :ןרעװ טצעזעגנַײא ,ַעֹוּקִׁש --

 :ןרעװ טגײלעגנַײרַא :ןרעװ טקעטש
 ןעקנוזעגּפָארַא :ןרעװ ןגָארטעגנַײרַא

 .ןרעוו

 -ַא :ןגײלנַײרַא :ןריטסעווניא ,ַעֶקְׁשַה --
 .ןצעזּפָא ;ןרעדינּפָאר

 -עגנַײרַא :ןרעװ טריטסעווניא ,ַעֵקְׁשִה
 .ןרעו טצעזעגּפָא :ןרעװ טגייל -

 -רַאֿפ :ןעקניזּפָארַא :ןעקניז ,ַעֵּקִּתְׁשִה --

 -ַאב :ןרעװ ןעקנװרַאֿפ : ךיז ןעקניז

 ןסעגרַאֿפ ;ליבַאטס ףױא ךיז ןצעז
 .ןרעוו

 -רַאֿפ ;גנולַאֿפנַײא :גנורעדינ .ז ,עקָׁש

 רעשירטקעלע :גנוליוהסיוא :גנוֿפיט

 .טקַאטנָאק

 ,גנוֿפיטרַאֿפ .נ ,הָרּורֲעַקְׁש

 -ליוהעגסיוא : רעטֿפיטרַאֿפ .ת ,יָרּורֲעַקְׁש
 ,רעט

 ,טײקֿפיט :גנוֿפיטרַאֿפ .נ ,תיִרּורֲעַקְׁש

 !ןּפַאלקנַײרַא .י"פ ,(ףֹקְׁשִי ,ףֵקָׁש) ףקָׁש
 .ןּפַאלקוצ

 -ױשנָא ןַײז :קידװעעזנָא ןַײז ,ףֵקָׁשִה --
 ;ןקוקסױרַא :ךיז ןעעזסױרַא :ךעל
 .ןעזעגרָאֿפ ןַײז : ןקוק

 ;קיטכיזכרוד ןכַאמ ;ןטכַײלכרוד ,ףֵּקַׁש --
 .ןעלגיּפשּפָא

 -רעביא :ןקוק :ןריװרעסבָא ,ףֵקָׁשַה --

 ;ןגיוא יד ןכַאמרַאֿפ : ןקוקסיוא ; ןקוק

 ;ךיז ןיא ךיז ןֿפיטרַאֿפ :ןעגנירדנַײרַא

 .עּפושמ סע9ּפע ןכַאמ ןוא ןציּפשרַאֿפ

 1 2( יי עלגיּפשּפָא ;ןטכַײלכרוד ,ףֶּקַּתְׁשִה --
 ,ךיז ןגָאלשּפָא : ךיז

 רֵקָׁש - ַעֹקֶׁש

 :ץַאּפס :תורוש ןשיװצ זיולב .ז ,ףֶקָׁש
 דָאנַאּפ :לעוושרעביא ; לדיטשרעביוא

 .ויטקעּפס-עּפ :שזַאזייּפ :עמַאר

 .קיטכיזכרוד ןכַאמ .י'פ ,ףֵּפְקַׁש

 ןליֿפ :ןעלגימ :ךו ןסואימ .י"פ ,ץֵּקַׁש

 -ָארּפ :ןצומשַאכ :ןסואימרַאֿפ !לקע
 ,ןרינַאֿפ

 .ןַײז טֿפַאהלקע :ןַײז סואימ ,ץֹוּקָׁש --

 .םערעװ ןרעמרַאֿפ ,ץֵקְׁשֵה --

 ןעלקערַאֿפ :ךיז ןעלגימרַאֿפ ,ץֵּקַּתְׁשִה --
 .ךיז

 :טייקכעלסעה :טייקסואימ :לקע .ז ,ץֵקָׁש
 .ץגש :גנוינסַאג ;םערָאװ ; ףרוווסיוא

 .עסקיש ,הָצְקַׁש --

 -מורַא :ןעװַאה .ע"פ ,(קׂשִי ,קֵקָׁש) קֹקָׁש
 -ורמ :ןלירב :ןעױרבמורַא :ןעװַאה
 .ןעקנעב :ןצכעל :ןרעגַאב :ןעשט

 .ןעקנעב :ןצכעל :;ןרעגַאב ,קֵקֹוּתְׁשִה --

 ץַאלּפ רענעֿפָא ;קרַאמ רעניילק .ז ,קֵקָׂש
 ,םינינב ןשיווצ

 .שיורעג :שיױר .ז ,קָקָׁש

 .שיורעג :שיור .נ ,הָקָקְׁש

 סיוא ןגיוא יד טימ ןצקניוו .י"פ ,רֵּקַׁש
 ןפרַאװ :עירעטעקָאק רעדָא רעגַײנ

 ףיוא ןברַאֿפ ;ךיז ןעלקנעמש :;ןגיוא
 .טיור

 ;טנגיל ןגָאז .עיפ ,(רֹקֶׁשִי ,רֵקָׁש) רֹקֶׁש
 .ןרַאנּפָא :ןרענגיל

 יּפָא ;ןטַאררַאֿפ ;טנגיל ןגָאז ,רֵּקַׁש --
 : .ןַײז רקשמ :ןרַאנ

 -גיל סלַא ךיז ןזַײװסױרַא ,רֵּקַּתְׁשִה --
 .רענ

 .טײקשלַאֿפ ;ײרערַאנּפָא : טנגיל .ז ,רֶקָׁש
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 "צונ :טסיזמוא .פ"הת ,רָקָּׁשַל ,רֵקָׁש --
 זָאל

 !טנגיל ַא !בֶזכו רֵקָׁש !רָקֶׁש -
 .ןַאז עטרַאנעגסױא ,רָקָׁש -םָחָל --

 .טרָאװ ןטלַאהעג טשינ ,רָקָׁש"תַּתַמ --

 ,תודע רעשלַאֿפ ,רֵקָׁש "דע --

 ,טייקשירענגיל ,רָקָׁש" תַּכִׂש --

 ,רערַאנּפָא ; רענגיל .ז ,ןֶרָּקַׁש ,רֵּקַׁש

 ,רקש :טנגיל .ז ,אָרְקְׁש

 ,ברַאֿפ עטר .נ ,הֶרָקָׂש

 ;טײקשלַאֿפ :טייקשירענגיל .נ ,תֹונְרִּקַׁש
 ,טײקשירערַאנּפָא

 .ןירערַאנּפָא ;ןירענגיל .נ ,תיִנְרִּקַׁש

 -ורעג ;למוט ;ײרעּפַאלקעג .ז יקֹוׁשְקִׁש
 .שיורעג : רעד

 סורעטּפָאלּפָאה -- לגױֿפ -ּפמוז .ז ,קֵׂשְקִׂש
 ,סוזָאניּפס

 :ןשױר :ןרעדור :;ןּפַאלק .י"פ ,קָׁשָקַׁש
 ,ןכַאמ טכַײֿפ :ןצעננַײא :ןעלמוט

 *מוטמורַא ;ןעװַאהמורַא ,קֵׁשְקּתְׁשִה --
 .ןרעדורמורַא ; ןעל

 ;לֿפעש-יָאּפ :עטערָאק-קנירטנָא .נ ,תָקֹׁש
 .ןקעב-ךיק

 ;רידנַאמָאק :רעשרעה ;רעטסינימ .ז ,רֵׁש
 .סוּפורטוּפַא-ךאימ :טשריֿפ ;טּפיױה

 .טָאג ,םיִרָׂש-רַׂש --

 ,רַאֹּדַהה ,ןוחָּטִּכַה- ,רֶצֹואָה-רַׂש --

 -ִקַחַה- ,תֹוּבְרַּתַהְו ְךּוּנִחַה- ,ץּוחַהד
 -ץנַאניֿפ ,הָרּוּכחַּתַה- ,םיִנְּפַה -,תּואְל
 -יוא ,-טסָאּפ ,-סטייהרעכיז ,רעטסינימ

 -דנַאל ,-רוטלוק ןוא-גנודליב ,-ןרעס

 -ץיצַאקינומָאק ,-ןרעניא ,-טֿפַאשטריװ
 .רעטסינימ

 םיִּׁשַמֲח-רַׂש ,הָאֵמ"רׂש ,ףֶלֶא"רַׂש -
 -נַאמָאק ,טנזיוט ןוֿפ רידנַאמָאק ,'וכו

 ןוֿפ רידנַאמָאק ,טרעדנוה ןוֿפ ריד

 ןטייהנייא עשירעטילימ) .וו"זאא קיצֿפוֿפ

 .(טַײצ-ך"נַּת יד ןיא

 -טעג רעכעלגינעק ,םיִקְׁשַּמַה רַׂש --
 .רעטסַײמ-טסָאט ;רעטסַײמ-ןעקנַאר

 -לֵא ןיא רעטסַײמ-עגריב ,ריִעָה"רַׂש --
 .םוטרעט

 ,רידנַאמָאק-ײמרַא ,אָבָּצַה-רֵׂש --

 ,רעטכיד :רעגניז .ז ,רָׁש

 .לּפָאנ .ז ,רֹׁש

 .לטייק :לטעלזַארב .ז ,רֶׁש

 !ןיסמַאכ :ץיה עקרַאטש :המימח .ז ,בֶרָׁש
 .ַאנַאגרָאמ-ַאטַאֿפ :שזַארימ

 ןרעו טנערברַאֿפ .עיפ ,בֶרָּתְׁשִה (בֹרֶׁש)
 .ץיה ןוֿפ

 :ןעיצסױא : ןזָאלרעטנורַא .י"פ ,בֵּבְרַׁש
 .ןעײרדרַאֿפ :ןשימעצ :;ןקורסױרַא

 ןעקנעלסיוא :ךיז ןעיצעצ ,בֵּבְרִּתְׁשִה -
 .ןרעו טײרדיַאֿפ :ךיז ןשימסיוא :ךיז

 ;גנואיצסיורַא ;גנואיצסיוא .ז ,בֹוּבְרִׁש
 רעד ןיא גנושימעצ ;גנוקורסױרַא

 ,גנונדרָא

 -עג) גנורימש :גנוקשטַאּפ .ז ,שֹוּבְרֶׁש
 ,(גנונכייצ ,סטפירש

 ;ןסַײמש :ןכַײלגסױא .ייפ ,טֵּבְרַׁש
 סערעשטָאק טימ ןבַײרש :ןעקשטַאּפ
 .ןזָאלבנָא :סעטעּפָאל ןוא

 -מַאכ :רעסייה :רעקידהמיפח .ת ,יָבָרְׁש

 ,רעקיניס

 -ריגיריד ;לטיר :;רעטּפעצס .ז ,טיִבְרַׁש
 -לָאטש רעֿפַײטש רעגנַאל :עלעקעטש

 ,לגַײװצ ;טָארד
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 -לָעּפַאק רעשירעטילימ .ז ,יֹאֵטיִבְרׁש
 ,רעטסַײמ

 .רָאטַאלַאטסניא-ןרער .ז ,בֶרֶבֵרְׁש

 .עיצַאלַאטסניא-ןרער .נ ,תּובָרְּבַרְׁש
 -רַאֿפ : ןטכעלֿפכרוד : ןטכעלֿפ .י"פ ,גֵרָׂש

 .ןעוועטַארק

 -רַאֿפ :ןרעװ ןטכָאלֿפעגכרוד ,גנֹורָׂש --
 .ןרעװ טעװעטַארק

 -קיװמורַא : ךיז ןטכעלֿפרַאֿפ ,גָרָּתְׂשֶה --
 .ךיז ןרעטנָאלּפרַאֿפ :ךיז ןעל

 .פמָאל :טכיל .ז ,אָנָרְׁש

 ; ןבַײלברעביא .ע"פ ,(דֵרְׂשִי ,דֵרָׂש) דֹרָׂש
 לוצנ ;ךיז ןעװעטַאוּפָא :ןענירטנַא
 .ןרעוו

 .ןזָאלרעביא ,דֵרָׂש --

 .טײקכעלטמַא ;טסניד :טמַא .ז ,דֶרָׂש

 -נומ :רעדיילק עכעלטמַא ,דֶרָׂש"יֵדְנִּב --
 ,םרָאֿפינוא ;ריד

 ,עטולד :טֿפיטש-רעצירק .ז ,דֶרָׂש

 ;ןטַײרטש .י"ועפ ,(הֶרָׂשִי ,הָרָׂש) הֹרָׂש
 .ןשרעה :ךיז ןעלגנַאר

 ;ןיטשריֿפ : ןירעשרעה :עמַאד .נ ,הֶרָׂש
 .ןירָאטסינימ

 'ןדניבֿפױא .י"ועפ ,(הֶרָׁשִי ,הֶרָׁש) הֹרָׁש
 -סיוא :ןקייװ :;ןזָאלסױרַא : ןעַײרֿפַאב
 ריּתמ :טָאברַאֿפ ןעמענּפָארַא :ןקייװ

 ;ךיז ןצעזַאב :ןעור :ןבייהנָא ;ןכַאמ
 .ןשרעה

 .ןרעו טקייוועגסיוא ,הָרָׁשִה --

 .ןזיילרעד :ןעַײרֿפַאב ,הֵרָׁש --

 -ןַײרַא :ןריֿפנַײרַא : ןצעזַאב ,הֵרְׂשַה --
 -ַא :ןַײז סנרֿפמ ;ןטלַאהסױַא :ןוט
 .(עשירטקעלע) עיצקודניא ןֿפורסױר

 טֹרָׂש - יאֵטיִבְרׁש

 ,ןשרעה : ןעור ,הֶרָּתְׁשִה --

 .עײלַא : ןירעגניז .נ ,הֶרָׁש

 ;לטײק :לטעלזַארב .נ ,הֶרָׁש
 .לטייק

 ,לברַא .ז ,לְורֵׁש ,לּוורֵׁש
 ןכייצ-קרעמ) לברַא-טניוו ,ַחּור-לּווְרַש --

 .(רעדלעֿפילֿפ ףיוא

 -זדלַאה

 ,טעשזנַאמ :טעקנַאמ .נ ,תיִלּוו-ַׁש

 -לערקעצ ;רעטעשטּפַארגעצ .ת ,טּורָׂש
 .רעטעּפַארדעצ :רעט

 :רעקידנעור :רענעוטעגנַײרַא .ת ,יּורָׁש
 -עגנַײא :רעטקעדַאב :רעקידנשרעה
 .רעטביולרעד :רעטקייוו

 ,גנוקייוו :גנוקייװנַײא .ז ,יּורָׁש

 -לַאדנַאס ;לרינש :לדנעב-ךיש .ז ,ְךֹורָׂש
 .ןעמיר

 םענעסקַאוװעגרעביא ןַא טימ .ת',ַעּורָׂש
 -ײרּפשעגסױא ;רענעגיױצעגסױא ;דילג
 ,רעט

 ,טסעמסיוא ;םענרַאֿפ .ז ,עֹורׂש

 :רעטנערבעג :רעטנערברַאֿפ .ת ,ףּורָׂש
 .רעטנערבעגסיוא

 ,גנונערברַאֿפ .ז ,ףּורׂש

 :םערעו ןוֿפ גנויָאר ,גנונעמדיוו .ז ,ץ'ורְׁש

 .םערעוו ןוֿפ גנורעמרַאֿפ

 .קּורּוש ַא טימ רעטלטניּפעג .ת ,קּורָׁש

 .רעכעלטיור .ת ,קֹורָׂש

 ,בױרטנַײװ רעכעלטור .ז ,קֹורָׂש

 ,גנולצרָאװסוא .ז ,ׁשּורׁש

 .הבוט : גנונידַאב :טסניד .ז ,תֹורָׁש

 .הֿבוט עשירעב ,בֹּדילׁש-תּורָׁש --

 -עצ : ןעּפַארד .י"פ ,(טֹרְׂשִי ,טֵרָׂש) טֹרְׂש
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 -עצ ;ןלערקעצ :ןעשטּפַארג ; ןטפ ארד
 ,זצַארק

 ּפַארגעצ : ןרעוו טעּפַארדעצ ,טֵרָּׂשִה --
 -עצ :ןרעװ טצַארקעצ ;ןרעװ טעשט
 .ןרעוו טלערק

 .ןטינש ןכַאמ :ןעּפַארדעצ ,טֵרָׂש --

 -ּפַארגעצ :ןרעװ טעּפַארדעצ ,טורׂש --

 .ןרעו טעשט

 .טינשנַײא :ץַארק ;שטּפַארג .ז ,טֶרֵׂש

 ;גנוריוװ :גנונכייצ :גנוריניל .ז ,טּוטְרָׂש
 ,ץיקס : גנוריציקס

 ןיא) טעב-דמַאז :קנַאב-דמַאז .ז ,ןוטְרִׂש

 .(ךַײט ,םי

 נָא :ןענכייצ :ןעריוו :ןריניל .י"פ ,טֵטְרַׂש
 .ןריציקס ;ןענכייצ

 -עוװ טעריוועג :ןרעװ טריניל ,טֹוטְרָׂש --
 .ןרעו טריציקס :ןרעװ טנכייצעג ;ןר

 .ךיז ןענכיײצנָא ,טטְרַתְׂשִה --

 -רענעלּפ ;רעריניל :רענכייצ .ז ,טָטְרַׂש
 .רענכייצ

 .טינשנַײא : ץַארק .נ ,תָטֶרַׂש

 .טביולרעד .פ"הת ,יִרָׂש

 .(טסוקנַײװ ןוֿפ) לגַײװצ :גַײװצ .ז ,גיִרָׂש

 .גנוטַארקמורַא : גנוטכעיֿפ .נ ,הָניִרָׂש

 ;לטשער :בַײלברעביא :טילּפ .ז ,דיִרָׂש
 .רעטעװעטַארעגּפָא

 .בַײלברעביא רעקיצניוו ,טיִלָפּו דיִרָׂש --

 -נַײא :גנושרעה :גנוקייװנַײא .נ ,הָיְרָׁש
 .גנולעטש

 ןיא) עלעגױא-ּפַײרג :רעצנַאּפ .נ ,הָיְרִׁש
 ,(גנוטכיצ-םיוב
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 -עצנַאּפרַאֿפ :רעצנַאּפ .ז ִיְרָׁש ,ןֹויִרִׁש
 .ןֿפָאװ-רעצנַאּפ :גנור

 .גנורעכיזרַאֿפ : גנורעצנַאּפרַאֿפ ,ןֹויְרֶׁש

 -ילימ-רעצנַאּפ ןיא רענלעז .ז ,יֹאַנֹויְרִׁש
 ,רעט

 .ןישַאמ-רעצנַאּפ .נ ,תיִנֹויִרִׁש

 :טינשנַײא :שטּפַארג :ץַארק .נ ,הָטיִרְׂש

 ,רעגניזרָאֿפ .} ,ןִיְרַׁש

 .ןענערָאװַאב :ןרעצנַאּפרַאֿפ .י"פ ,ןִיְרַׁש

 -רַאֿפ ;ןרעװ טרעצנַאּפרַאֿפ ,ןֹויְרָׁש --
 .ןרעוו טרעכיז

 ןיא ךיוא) ךיז ןרעצנַאּפרַאֿפ ,ןִיְרִּתְׁשִה --
 .(ןיז .גרעביא

 ;ּפָאריס ;ּפוז-ןטכורֿפ :עציווישז .ז ,ףיִרָׂש

 .(ןעױרֿפ ַײב) ץרוטשטולב

 - .רעקיאעֿפנערב .ת ,ףירָׂש

 ,גנונערב ; דנַארב :הֿפירש .נ ,הָּפיִרְׂש

 .רעטמעקעג .ת ,קיִרָׂש

 .גנוֿפַײֿפסױא ;גנוֿפַײֿפ ;ףַײֿפ .נ ,הָקיִרְׁש

 .לקסומ .ז ,ריִרָש

 -סַײרד :רעקיטֿפערק :רעטסעֿפ .ת ,ריִרָׁש
 .רעקיצרַאה-טרַאה ;רעקרַאטש ;רעט

 -עטרַאהרַאֿפ ,בֵל-תּוריִרְׁש .נ ,תּוריִרְׁש
 ;זירּפַאק :טײקרַאבליֿפמוא ; טייקטעוו
 .ןיזטכַײל

 ;טַאט רעקיניזטכַײל ,תּוריִרְׁש-הֵׂשֲעַמ --
 .טַאט רעטנכערַאבמוא

 :רעקיניזטכַײל ;רעזירּפַאק .ת ,יִתּוריִרְׁש
 .רעטנכערַאבמוא

 .רעזעילוקסומ .ת ,יִריִרְׁש

 רעטמַאַאב ; רעטמַאַאב-הכולמ .ז ,תיִרָׁש
 .טסניד ןכעלטנֿפע ןוֿפ
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 ןוֿפ ױרֿפ :עמַאד :ןירעשרעה .נ ,תיִרָׂש

 : .רעטסינימ ַא

 ;ןריצילּפמָאק ;ןרעטנָאלּפרַאֿפ .י"פ ,ךֶרֶׂש

 -מורַא :געװ ןכַײלג ןופ ןײגּפָארַא

 .ךיז ןּפעלש

 .ךיִז ןּפעלש ּךְרְתְׂשִה =

 ןסקיװעגידלַאװ) טָארָאּפַאּפ .ז ,ְךֶרָׂש
 .(ַאטיֿפָאדירעטּפ

 :ךיז ןטײרּפשסױא .ע"פ ,ַעְרִּתְׁשִה (ערש)
 .ךיז ןעַיצסױא

 .קנַאדעג ,(םיִּפְַרַׂש 'ר) .ז ,ףֶעְרַׂש
 -רַאֿפ :ןענערב .י"פ ,(ףֹרְׂשִי ,ףֵרָׂש) ףֹרָׂש

 .ןעגנילשּפָארַא :ןענערב

 .ןרעו טנערברַאֿפ ,ףֵרָּׂשִה --

 -רַאֿפ :עציוװישז טימ ןקעדַאב ,ףֵרָׂש --

 .ןעלָאמס

 ;גנַאלש עקיטֿפיג :גנַאלשנערב .ז ,ףֵרָׂש
 ,ךאלמ

 ;ּפָאריס :ּפוז-ןטכורֿפ :עציווישז .ז ,ףֶרֶׂש
 .(ןעױרֿפ ַײב) ץרוטש-טולב

 !גנונעהב ..;הנארב- .?הפירש 1 ,הָּתַרָׂש

 .(ףָארטש) גנונערברַאֿפ

 .טערָאבַאט :עלעקנעבסיֿפ ..ז ,ףֵרְּפַרְׁש

 :ןענעמדיוו .י"ועפ ,(ץ'רְׁשִי ,ץֵרָׁש) ץ'רָׁש
 .(עקיכירק) ןרעמ :ךיז ןעיָאר

 .(םערעוו) ךיז ןְרעמ ,ץֶרָׁשִה --
 .ןענעמדיוו ךיז ןכַאמ ,ץֵרָׂשַה --

 .רעקיכירק :םערָאװ .ז ,ץֶרֶׁש

 .טקעזניא ,ףֹזעָה ץֶרֶׁש --

 ,ןֿפַײֿפ .ע"פ ,(קֹרְׁשִי ,קֵרָׁש) קֹרְׁש
 .רעניורב-טיור .ת ,קֹרָׁש

 ףױא בױרטנַײװ .נ ,הָּקַרְׂש .ז ,קֵרֹׂש
 .ןַײװ ןטיור

 .ברַאֿפ-שזור .ז ,קֶרָׁש ,קֶרֶׂש

 .ףַײֿפסױא :ףַײֿפ .נ ,הָקָרְׁש

 .לָאיֿפַײֿפ .ג ,תיִקּוקְרַׁש

 ,רעֿפַײֿפ-רעלטסניק .ז .ןֵקְרַׁש

 .טסנוק-ףַײֿפ .נ ,תּונָקְרַׁש

 ,ןֿפַײֿפרעטנוא ,י"פ יקְקְרִׁש

 -עמ -- לגױֿפ רעקיברַאֿפליֿפ .ז יקֵרָקַרְׁש

 .רעטסַאיּפַא סּפָאר

 :ןשרעה .ע"פ(רוֹרְׂשִי ,רֹׂשָי ,רֵרָׂש) רֹרָׂש
 .ןריגער ;ןשרעהַאב

 ןעמיטשַאב ;טכַאמ ןבעגרעביא ,רָׁשָה --
 .רעריגער ,רעריֿפנָא-טכַאמ

 :ןקיטלעװַאב ;ןשרעהַאב ,רֶרָּתְׂשִה --
 ,ןקיטכעמַאב

 .לּפָאנ .ז ,רֶרֹׂש

 :הררׂש :םישזער :טֿפַאשרעה :נ ,הָרָרָׂש
 ,גנוריגער :טכַאמ

 ייגער :טֿפַאשרעה :טכַאמ .נ ,תֹורָרְׂש
 ,טייקשירער

 .ןרעװ טלצרָאװעגסױא ,ׁשֶרָׁשִה (ש'רש)

 .ןקיליטרַאֿפ : ןעלצרָאװסױא ,ׁשֶרֶׁש --

 -רַאֿפ :ןרעװ טלצרָאװעגסױא ,ׁשֹורֹׂש --
 .ןעלצרָאװ ןגָאלש ;ןרעװ טקיליט

 ;ןעלצרָאװנַײא :ןעלצרָאװרַאֿפ ,ׁשֵרָּׂשַה --
 .ןעלצרָאוװסױא :ךיז ןעלצרָאװנַײא

 ַא ןַײז :ןרעװ טלצרָאװרַאֿפ ,ׁשֶרֶׁשֶה --
 ,לצרָאװ ןשילַאקיטַאמַארג ןוֿפ לייט

 -נַײא ;ךיז ןעלצרָאװרַאֿפ ,ׁשֶרֵּתְׁשִה --
 :ךיז ןקיטסעֿפנַײא :ךיז ןעלצרָאװ
 .ןרעװ טלצרָאוװעגסיױא



 םיִׁשִׁש - ׁשְרֹׁש

 יּפָא :לַאװק :דוסי :לצרָאװ .ווׁשֶרֹׂש
 ,לצרָאװ-טרָאװ ;םַאטש

 ןיא) לצרָאװ ןעיצסױרַא ,ׁשֶרֹׁׂש אֵצֹוה --
 ,(קיטַאמעטַאמ

 .ןעלצרָאװ ןגָאלש ,ׁשֶרֹׂש הָּכַה --

 יד טימ ןטַײרסױא ןׁשֶרֹּׁשַה ןֶמ רֹקֲע --
 .ןעלצרָאװ

 .טייק .נ ,הָׁשְרַׁש

 .עלעצרָאװ .ז ,ןֹוׁשְרָׁש

 .(םערָאװ-טיזַארַאּפ) רעטילָאס .ז ,רּוׁשֹרַׁש

 :רעקידתודוסי : רעקידלצרָאװ .ת ,יִׁשְרָׁש
 .רעכעלטנירג

 -ירתודוסי :טײקידלצרָאװ  .נ ,תּויִׁשְרְׁש

 רעגנַאל ,(ףֵּכַה ׁשֶרֹׂש =) .ז ,ףֵּכְׁשַרְׁש
 יד טדניברַאֿפ) סוֿפ-לגיײֿפ ןוֿפ ןייב

 .(רעגניֿפ

 -ֿפיױא ; ןדניברַאֿפ : ןעלטייק .י"פ ,רֵׁשְרַׁש
 :ןעלטײקמורַא :לטייק ַא ףיוא ןעגנעה

 -עטילימ) טייק ַא טימ ןעלגנירמורַא

 .(שיר

 "רַאֿפ :ךיז ןעלטײקנַײא ,רָׁשְרַּתְׁשִה --
 .ךיז ןעלטייק

 .ג יתְרָׁשְרַׁש
 ,(שירעט

 -ילימ) ערעילַאריט ;טייק

 ןַא ןטלַאה :ןענידַאב :ןעניד .י"פ ,תֵרָׁש
 ,הרובע ןריֿפסיױא :טמַא

 ןוא ןיא) טסניד :ץונ :הדוֿבע .ז ,תֶרֶׁש
 ,(שדקמה-תיב םורַא

 ;םרָאֿפיוא  :רידנומ ,תֶרָׁש"יֵדְנִּב --
 -תיב ןיא הדובע רעד ַײב טכַארט

 עקילייה יד ןוֿפ ענייא ,תֶרָׁשֹייִלְּכ -

 שטנעמ) רישכמ :שדקמה תיב ןיא םילּכ
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 ןסיוועג ַא וצ טצונעגסיוא טרעוו סָאװ
 ,(קעווצ

 -ידַאב סָאװ םיכאלמ ,תֶרֶּׁשַה יֵכֲאְלַמ -
 ,טָאג ןענ

 ַא רַאֿפ למַײצ :זיּפש :עקיּפ .ז ,ַעֹוּתְרַׁש
 ,ןגיוז ןוֿפ םיא ןעניווועגוצּפָא בלַאק

 ַא ַײב) רענידַאב :ףליהעג ,ז ,תֶרָׂש
 .(א"א ןישַאמ

 .(ךעלבַײװ) סקעז .מיש ,ׁשֵׁש

 .(ךעלבַײװ) ןצכעז ,הֶרָׂשֲע-ׁשִׁש --

 .עטנצכעז ,הָרָׂשֶעיׁשִׁשַה --

 .(ךעלבַײװ) סקעז יז ,ןֵּתְׁשֶׁש --

 .טַאקָארב : רָאמרַאמ .ז ,ׁשֵׁש

 .ׁשיִׁש עז .ךיז טײרֿפעג .ע'פ ,ׁשָׁש

 ,ןדעררעביא ;ןדערוצ ;ןקָאל ,י'פ ,אָּׁשַׁש

 ;דנַײרֿפ ס'נתח רעדָא ס'הלּכ .ז ,ןיִּבֶׁשֶׁש
 .קנעשעג-הנותח |

 ס'נתח רעדָא ס'הל- נ ,תֹוניִּבְׁשֶׁש
 .קנעשעג-הנותח :טֿפַאשדנַײרֿפ |

 ןעלֿפּכ ;סקעז ףיוא ןלייטעצ .י'פ ,הָּׁשַׁש

 סקעז ףיוא ןרעסערגרַאֿפ :סקעז ףיוא

 .(.מָאעג) לטנעווסקעז ןֿפַאש ;לָאמ

 :סקעז ףױא ןרעװ טלייטעצ ,הֵׂשָׁש --
 .סקעז ףיוא ןרעוװ טלֿפּכעג

 .(ךעלנעמ) סקעז .מ'ש ,הָׁשֵׁש

 .(ךעלנעמ) ןצכעז ,רָׂשֲע"הָׁשִׁש --

 .רעטנצכעז ,רָׂשֶע"הָׁשִּׁשַה --

 .(ךעלנעמ) סקעז יז ,םַּתְׁשֶׁש --

 ,החמׂש :טייקילעזקילג :דײרֿפ .ז,ןוׂשֶׂש

 ,רעטסקעז .ת ,יִׁׂשִׁש

 .לטסקעז .נ ,הָיִׁשְׁש

 ,קיצכעז .מ"ש ,םיִׁשָׁש
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 .לטסקעז ןייא .נ ,תיֵׁשָׁש

 ,םיוב-החּפשמ ;עיטסַאניד .נ ,תֵלָׁשִׁש

 ,טור-רעבָאניצ .ז רֵשֶׁש

 ,קיכַאֿפסקעז .פ"הת ,םִיַּתְׁשִׁש

 .סעזעג :ןטניה .ז,תָׁש

 .טסעֿפטנורג :עזַאב ;טנעמַאדנוֿפ .ז,תֶׁש

 ,תיִׁש .עז .טגײלעגֿפױרַא .י"פ ,תֶׁש

 ,תֵאָׂש עז .טייקרעכעה .ג ,תֶׂש
 .רָאי .נ.אֵּתַׁש

 :רָאי סקיטנַײה ,(אָתַׁש אָה =) אָתַׁשָה --
 ,רָאי-יײה

 .רערינעוורעטניא ;ןלדַּתש .ז ,ֶלּדַּתְׁש
 רַאֿפ גנואימַאב ; תונלדַּתש .נ ,תֹונְלְּדַּתְׁש

 -נַײא ךיז :גנורינעוורעטניא ;ןצעמע
 .ןטייווצ ַא רַאֿפ גנולעטש

 ,רעקידתונלדּתש .ת ,יִנְּדַּתְׁש

 .ןעקנירט .י"פ ,(הָּתְׁשִי ,הָתָׁש) הֹתֶׁש
 .ןרעװ ןעקנורטעגסיוא ,הָתְׁשִה --

 -סעֿפטנורג : ןגײלרַאֿפ ;ןבעוו ,הָּתְּׂשַה --

 .ןקיט

 -ַאב ןרעװ :ןרעװ טבעוװעג ,הָּתְׁשִה --
 .טריז

 -עקנורטַאב :רענעקנורטעגנָא .ת ,יֹּותְׁש

 ,רעקידנֿפולגב :רענ

 .גנוטסָאררַאֿפ : גנורעווַאשזרַאֿפ .ז ,ְךּוּתִׁש

 .רעטצעזרַאֿפ :רעטצנַאלֿפעג .ת ,לֹותָׁש

 .רענעֿפָא .ת ,םּותָׁש

 -ענליײטנָא ;גנוקילײטַאבטימ .ז ,ףּוּתׁש
 -ילייטַאב-ףּתוש :עיצַארעּפָאָאק :גנומ
 םינכש ןשיװצ גנודניברַאֿפ-ֿבורע : גנוק
 :ךַײלגרַאֿפ ;תוֿפּתושיזַײּפש ַא ךרוד
 ,שינטלעהרַאֿפ

 הָמיִתְׁש - תיִׁשִׁש

 ,עיצַאיצָאסַא ,תֹונֹזיִעַר-ףּוּתְׁש --

 .עמריֿפ .נ ,הָפּוּתְׁש

 -ַאזניימעג :רעקידתוֿפּתושב .ת ,יִפּוּתְׁש

 .רעוויטקעלָאק :רעמ

 ;רעקידנגַײװש ;רעטמוטשרַאֿפ .ת ,קֹותָׁש
 .רעטריזילַארַאּפ :רעקידנגַײ װשרַאֿפ

 -גַאטס ;דנַאטשליטש ;זילַארַאּפ .ז ,קֹוּתְׁש
 .עיצַאנ

 טסייוו) גנומַאטשּפָא עמינָאנַא .נ ,תּוקּותְׁש |
 (ןעוועג זיא רעטָאֿפ ןַײז רעוו טשינ

 -ָאֿפ ןטנַאקַאבמוא ןוֿפ דניק .ז ,יִקּותְׁש
 ,רעט

 .לטסקעז ןייא .נ ,תּותָׁש

 ;(ןבעוו םַײב םעדעֿפ-גנעל) עטעק .ז ,יֵתְׁש

 ,גנוקנירט

 ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ,בֶרֶעְוייֵתְׁש --

 ,םלצ רַאֿפ .צַאב ;טיײרב רעד

 ,רעהרַאֿפצַײרק ,בֶרֵעְוייֵתְׁש תַריִקֲח -

 -ַאדנוֿפ ;תורּכיש ;גנוקנירט .נ ,הֵּיָתְׁש

 .עזַאב :טנעמ

 .ץנַאלּפ .ז ,ליִתָׁש

 ,גנוצנַאלֿפ .נ,הָליֵתְׁש

 .(ךעלבַײוװ) ייווצ .מ'ש ,םִיַּתְׁש

 ,עדייב רימ ,ןָהיֵּתְׁש ,ןֶכיֵּתְׁש ,ּוניֵּתְׁש --
 .ךעלבַײװ) עדייב ייז ,עדייב ריא

 .(ךעלבַײװ) ףלעווצ ,הָרָׂשֶע-םיִּתְׁש -

 .עטֿפלעװצ ,הָרָׂשֲע-םיִּתְׁשַה -

 סָאװ ךעלטיורב ייווצ יד ,םֶתָּלַה יִּתְׁש --
 םוא םירוּכב יװ טכַארבעג טָאהמ
 .תועובש

 .ןצַאזנגעק ייווצ ,תֹווָצִּקַה יִּתְׁש --

 .גנוּפָארּפֿפױא ; גנונֿפעֿפױא .נ הָמיִתְׁש



 קֹתֶׁש - ןֶיְתַׁ

 ,רעֿפױז :רעקנירט .ז ,ןִיְתַׁש

 .קיצכעז .מ'ש ,ןיִּתְׁש

 .שינעגַײװש :גנוגַײװש .נ ,הָקיֵתְׁש

 סקעז ןוֿפ עּפורג :טעטסקיס :נ ,תיִתָׁש

 .(עלעּפַאק ,רָאכ)

 .גנוסילֿפ :גנוניר .נ ,הָתיִתְׁש

 -רַאֿפ :ןרעװ טרעװַאשזרַאֿפ .ע"פ ,ְךֵּתַׁש

 .ןרעוו טסָאר

 -רַאֿפ :ןצנַאלֿפ .י"פ ,(לֹּתְׁשִי ,לֵתָׁש) לתֶׁש
 .ןצעז

 טצנַאלֿפעג :ןרעװ טצנַאלֿפרַאֿפ ,לֵתָׁשִה --
 ףרעוװ טצעזרַאֿפ ;ןרעוװ

 .ךיז ןעלצרָאװרַאֿפ ,לֵּתְׁשַה --

 טצעורַאֿפ :ןרעװ טצנַאלֿפרַאֿפ ,לֵּתְׁשֶה --

 .ןרעוו

 יז ,לָתָׁש

 ,רעטכיצ-ןצנַאלֿפ .ז ,לָּתַׁש

 ,ץנַאלֿפ

 ,רעקיריג-טכַאמ .ז ,ןָטְלַתְׁש

 ,טײקיריג-טכַאמ .נ ,תּונָטְּלַתְׁש

 .רעטכיצ-ןצנַאלֿפ ..ז ,ןָלְתַׁש

 -רַאפ-רעמייב :ײרעצנַאלֿפ .נ ,תּונָלְתַׁש

 .ןזעװ-ײרעצנַאלֿפ :גנוצעז

 -ֿפיױא :ןענעֿפע .י"פ (םֹּתְׁשִי ,םֵתְׁש) םֹתָׁש
 .ןּפָארּפ םעד ןעִיצסױרַא : ןעוועקרָאק

 .גנונעֿפע :ךָאל .ז ,םָתָׁש ,םָתָׁש

 ױ ,םֶּתַׁש

 .רערעכעל

 -רעסעֿפ :רערעיױב-רעכעל

 ,רעטרעזעד .ז ,ןָטֶּמַתְׁש
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 .עיצרעזעד .נ ,תּונָטִּמַתְׁש

 ;ןירוא ןזָאל :ןשיּפ .ע"פ ,ןֵּתְׁשַה (ןֹתֶׁש)

 .ןירוא ןבעגּפָא

 .ןירוא .ז ףֵתֶׁש

 .ןבָאה ארומ .ע"פ ,(עַּתְׁשִי ,עָתָׁש} ַעֹתֶׁש

 ,ןקילײטַאבטימ :ןקילײטַאב .י'פ ,ףֵּתַׁש

 ןַײז :ןרעװ טקילײטַאבטימ ,ףֹוּתְׁש --

 : .טקילײטַאבטימ

 -ײטַאבטימ : ךיז ןקילײטַאב ,ףֵּתַּתְׁשִה --

 .ןעמענליײטנָא :ךיז ןקיל

 :רעטקילײטַאב :ףּתוש .ז ,ףָּתֹוׁש ,ףֶּתֶׁש

 .רעמענלײטנָא :רעטקילײטַאבטימ

 ;טעברַאנעמַאזוצ :תוֿפּתוש .נ ,תֹופָתָׁש
 .עיצַארעּפָאָאק

 .טסילַאיצָאס .ז ,ןָפְּתַׁש

 ,םזילַאיצָאס .נ ,תּונָפְּתַׁש

 ,רעשיטסילַאיצָאס .ת ,יִנָפְּתַׁש

 .ע"פ ,(קֹּתְשִי ,קַתָׁש) קתָׁש

 .ןגַײװשרַאֿפ ; ןגיײוושליטש

 ; ןגַײװש

 -םוטש :;ןליטשנַײא :;ןקיאורַאב ,קֵּתַׁש --

 .ןריזילַארַאּפ ;ןכַאמ

 יַארַאּפ :ןרעװ טליטשעגנַײא ,קֹוּתֶׁש --

 .ןרעוו טריזיל

 -רַאֿפ) ןבָארגַאב ;ןליטשנַײא ,קָּתְּׁשַה -

 ,(ןגַײװש

 טליטשעגנַײא :ןגַײװש ןכַאמ ,קֵּתְׁשִה --

 .ןרעװ ןבָארגַאב :ןרעוו

 -ורַאב ;ןרעװ ןגיוושרַאֿפ קֵּתַּתְׁשִה --

 .ךיז ןקיא



 תֹתָׁש - ןְקְתַׁש 3

 טגײלרַאֿפ :ןרעװ טריזַאב ,ּתָתָּׁשִה -- .רעגַײװש .ז ,ןֶקְתַׁש

 .ןרעוו -גַײװש :גנודער-קיצניו .נ ,תּונָקְתַׁש
 -טנורג ;ןריזַאב ;ןגײלרַאֿפ ,תֵּתַׁש -- .טֿפַאש

 .ןקיטסע8 ,טײקנַארק-זילַארַאּפ .נ ,תֵקֵּתַׁש

 :ןרעװ ןטלַאהַאב .ע"פ ,רֵתָּׂשִה (רֹתְׂש)
 ךיז ןטישסיוא :ןרעו טקעטשרַאֿפ

 ו ,(ץכעטישסיוא-טיוה)

 ןענעל | ;ןטכירנַײא :ןגײלנַײא ;ןגײלקעװַא
 טנעלעגנָא :ןרעװ טריזַאב ,תֶּתְׁשִה -- | ןסיגַאב :ןענירסױא :ןעּפַאק :ןעניר

 .ןרעוו .ךיז

 טריזַאב :ןרעװ טגײלרַאֿפ ,תֹוּתִׁש 7

 .ןרעוו



 ת

 ןוא רעטסקיצנַאװצ-ןוא-ייווצ ,(וֵּת) ת
 רעֿפיצ סלַא :ב"א ןיא תוא רעטצעל
 .400 לָאצ ןוא

 -עק :רעמַאק :עטויַאק :עניבַאק .ז ,אָּת

 .עשזָאל ;לעצ :רעמיצ ;לרעמ

 .ןעמוק .ע"פ ,אָּת

 טסייהס ,רעה ןוא םוק ,עַמָׂש אָּת --
 .ךיז גַײצרעביא ןוא םוק

 -ולג ;ןרעגַאב .ע"פ ,(בַאְתִי ,בֵאָּת) באָּת
 .ןצכעל -: ןטס

 -ימ :ןצכעל ;ןטסולג :ןרעגַאב ,ֿבֵאָּת --
 .ןעלקע :ךיז ןסוא

 ,ןטסולג ןכַאמ :טסולג ןקעװ ,בֵאְתַה --

 :רעקידנצכעל :רעקידנטסולג .ת ,בֵאָּת
 .רעקידנרעגַאב

 ,ץכעל ךיא ;רעגַאב ךיא ,יִנָבֲאת --

 ,רעקירעגַײנ .ת ,ַעָּדְבַאְּת

 ,רעגַאב ;טסולג .ז בַאֵּת .נ ,הָבֲאַּת

 ,גנוצכעל :טסולג :טיטעּפַא .ז ,ןובָאֵּת

 ! טיטעּפַא ןטוג ַא טימ !ןֹובָאֵתְּב --

 -נָא :ץענערג ַא ןענכײצמורַא .י"פ ,הָאָּת
 .ןענכײצַאב !ןענכייצ

 .ןענכײצַאב ;ןענכײצמורַא ,הֵאְתַה -

 ,סקָאלֿפוב .ז ,אֹוּת ,ֹואָּת

 ;גנורעגַאב :רעגַאב :טסולג נהָוֲאַּת
 .ץענערג :טֿפַאשנדַײל :הוואַּת

 -סָאנ :רעגַאב רעקרַאטש ,ׁשָפָנ"תַוֲאַּת --
 .עיגלַאט

 עכעלניז ךָאנ רעטוהל ,הָוֲאַּת-לַעַּב -
 .רעכעלטֿפַאשנדַײל :סנגינעגרַאֿפ

 .עירטעמיס ;ץיצַאנידרָאָאק .ז ,םּואֵּת

 .יָעשירטעמיס :רעטרינידרָאָאק .ת ,םּואָּת

 ,גניליווצ ַא ןוֿפ רענייא .ז ,םֹואְּת

 יד ןוֿפ עניא :גניליוװצ ,םיִמֹואָּת -
 .(ןויס לזַמ) תולזמ ףלעווצ

 ,גניליווצ ַא ןוֿפ ענייא .נ ,הָמֹואָּת

 -סַײב :גניליווצ-ךעלדיימ ,תֹומֹואָּת --
 ,ןייצ

 -עק ןיא טלײטעגנַײא לטסעק .ז ןֹואָּת
 .ךעלרעמ

 :רעכעלניז ;רעכעלטֿפַאשנדַײל .ז ,ןְוֲאַּת
 .רעקיטסולג

 -ַאק :טנעדיצקַא :לַאֿפרָאֿפ .נ ,הָנּואְּת

 .עֿפָארטסַאט

 -ץלטֿפַאשנדַײל :רעקיטסולג .ת ,יָנָוֲאַּת

 .רעכ

 ;עצַארּפ ! הלווע :טכערמוא ,ר"ז ,םיִנּואְּת

 ,טסַאל
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 .גנולַײאוצ .נ ,הָצּואְּת

 -ַאב :גנונכיײצַאב :גנורעדליש .ז ,רּואֵּת

 ,גנוביירש

 עשיֿפַארג ;םַארגַאיד ,יָפְרִנ רּואֵּת --

 .טייקכעלרעל לקרעד

 .גנוטכַײלַאב !עיצַאנימוליא .נ ,הָרּואֵּת

 רעכעלדליב :רעכעלבַײרשַאב .ת ,יִרּואֵּת

 -טּפַאשנדַײל ;קינהװאַּת-לעב .ז ףָתְוַאְּת
 .רעכעלניז :רעכעל

 -טֿפַאשנדַײל ;טייקיטסולג .נ,תּונָּתְוַאְּת
 .טייקידהוואַּת ; טייקכצל

 -טֿפַאשנדַײל :רעקידהוװאַּת .תייֵנָּתְוַאָּת
 .רעקידנטסולג ;רעכעל

 .ז ,זּוחֲאַּת

 ,שינטלעה

 -רַאֿפ-טנעצָארּפ ;טנעצָארּפ

 -וצ רעקיטַײזנגעק ןוֿפ חוּכ .נ ,הָזיִחֲאַּת

 -טלַאהנָא ;טײקכעלטלַאהנָא ןוא גנואיצ
 .שינטלעהרַאֿפ

 .עּפורט-רעטַאעט :;רעטַאעט .ז ,ןורָטַאֵּת

 -לרעמעק :רעקיטרַאלרעמעק .ת ,יִאָּת

 ירעקיד

 -ָאק : עינָאמרַאה ;גנוסַאּפוצ .נ ,הָמיֵאְּת
 .גנורינידרָא

 ,עיצַאנידרָאָאק :עירטעמיס .נ,תּומיִאְּת

 .ץזָאלולעצ :לרעמעק-ןסקיוועג .נ ,תיִאָּת

 .ןטלעשרַאֿפ :ןטלעש .ע"פ ,לֵאְתַה (לֹאָּת)

 ,הרצ :טכולֿפ :הללק .נ הָלֲאֵּת .ז ,לֵאֵּת

 ;ךעלנע ןַײז .ע"פ ,(םֵאְתִי ,םַאָת) םאִּת
 ,קיטַײזנגעק ןסַאּפ

 :ןרעװ טסַאּפעגוצ ,םאָּתִה -

 .ןרעו טרינ

 -ידרָאָאק

 ,ןרינידרָאָאק ;ןסַאּפוצ ,םֵאָּת --

 רַאָּת - אה יא יי יע ער

 טרינידרָאָאק ;ןרעװ טסַאּפעגוצ ,םֹואָּת --

 .ןרעוו

 ;ןַײז ךַײלג :ןסַאּפ ;ןסַאּפוצ ,םֵאְתַה --
 .ןַײז קידנסַאּפ :ןַײז ךעלנע

 :ןַײז טסַאּפעג ,םֵאָתִה --
 ;ןַײז טרינידרָאָאק ;ייווצ

 .קידנכערּפש

 ןשיווצ ןַײז
 -טנַא ןַײז

 .עיצַאנידרָאָאק :עירטעמיס .ז ,םַאּת

 ןגָאלק :ןגָאלק .ע"פ ,(ןַאְתִי ,ןַאָּת) ןֹאָּת
 .ןעיָאוו :ןענייוו ;ךיז

 .תויַח ַײב טַײצ-סגנורָאּפ .נ,הָנֲאֵּת

 ,גַײֿפ : םױבנגַײֿפ .נ ,הָנֵאְּת

 .ענַאנַאב ,הֶּוַח תַנֲאָּת -

 .לטעלבנגַײֿפ ,הָנֲאְּת- הֶלֲע =

 רעטכַארטעגסױא :דייוסױא .ז ,הָנֲאֹּת
 .רעיורט :קיטייוו ;ויטָאמ

 :רעצ :ייװ :גָאלק .נ ,הָּיִנֲאַּת .ז ,ןּונֲאַּת
 ,גנונײװַאב ;ךָארב ;קָאטייװ

 -ערג ןענכײצַאב .י"פ ,(רַאְתִי ,רַאָּת) ראָּת
 .ןזַײרקמורַא :ץענ

 -ַאב :ןענכייצַאב :ןרעדליש ,רֵאָּת --
 -ַאב :ןלייצרעד ;ןלָאמסױא ;ןבַײרש

 .ןריצַאב :ןענַײש

 טרעדלישעג :;ןרעװ ןבירטַאב ,רֹואֹּת --

 טלעטשעגרָאֿפ :ןרעװ טדנעוועג :;ןרעוו
 .ןרעוו טנכייצעגנָא ;ןרעװ

 ;גנַאר :רוגיֿפ :הרוצ :טלַאטשעג .ז ,רַאּת

 ,וויטקעידַא ;טרָאװסטֿפַאשנגייא ;לטיט

 -דנַאטשמוא ;ברעװדַא ,לַעּפַה"רַאּת --
 .טרָאװ

 -ייש ןוֿפ ןַאמ ,רַאּתיהָפְי ,רַאּתישיִא --

 .ןעזסיוא םענ



 ןֶבָּת - רַאּת

 -טֿפַאשנגייא ;וויטקעידַא ,רַאּת-םֵׁש --
 ,טרָאװ

 -רעביא ןיא) טכעלֿפעגנעמַאזוצ ,תָגֹרֲאַּת
 .(ןיז םענעגָארטעג

 .ןימרעט :עטַאד .ז ,ְךיִרֲאַּת

 .לּפמעטשדעטַאד .ז ,ןֹוכיִרֲאַּת

 :עטַאד ןעמיטשַאב ;ןריטַאד .י"פ יְךֵרֲאַּת

 .ןימרעט ןעמיטשַאב

 ,םיובסקוב :קוב .ז ,רּוׁשְַּת

 ;הֿביּת :ןַאֿפ :לטסעק :ןטסַאק נ ,הֶבָּת
 .טרָאװ ןבירשעג ;דומע :שדוק-ןורא

 ;לטסעק-טסָאּפ ,רֵאֹּד-תַבֵּת --
 .ךַאֿפ

 ןעגנוצריקּפָא ,(ת"ר) תֹובָתייֵׁשאֶר -
 ערעייז זיולב ןבעג ךרוד רעטרעוו ןוֿפ
 ,תויתוא עטשרע

 -דלעֿפ :טקודָארּפ :האוֿבּת .נהָאֹובְּת
 ;טֿפנקנַײא :םעננַײא-ןטרָאג ןוא
 .שינעמוקסיוא ;טקודָארּפ

 -- "טקודָארּפ-לױמ , ,םִיַתָפְׂש תַאּובְּת --
 ,רעטרעו

 -ַאב :גנוצריוועג :גנוטכירוצ .נ ,לֹוּבִּת
 ,גנוצריוו

 -טסָאּפ

 -רַאֿפ :המכח ;דנַאטשרַאֿפ .נ ,הָנֹובְּת
 .טֿפנונ

 .טסנוק-טעברַא !םִיַדָי-תַנּובְּת =

 .רעשיטערָאעט :רעכעלקנַאדעג .ת ,יָנּובְּת

 .םזילַאנָאיצַאר ;טייקידלכש .נ ,תויִנּובְּת

 .רעלענָאיצַאר :רעקידלכׂש .ת ,יִתָנּובְּת

 ,לַאֿפכרוד ;הלּפמ .נ ,הָסּובְּת

 .רעעז-ץרַאװש ;טסיטעֿפעד .ז ,ןְסּובְּת

 .יירעעז-ץרַאווש :םזיטעֿפעד .נ ,תּונְסּובְּת
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 -ץרַאװש :רעשיטסיטעֿפעד .ת ,יָנְסּובְּת
 .רעקידנעעז

 ןוא גנוטכַארטַאב עשיניצידעמ .ז ,ןיִחְבַּת
 .זָאנגַאיד ; גנולעטשטסעֿפ

 .טײקיזָאלטעברַא .נ ,הָלּוטְבַּת

 -ָאֿפֿפױא :גנורעדָאֿפ ;גנונָאמ .נ ,הָעיִבְּת
 -ידלושַאב ;גָאלקנָא-סטכירעג ;גנורעד
 ,גנוק

 יך"נַּת ןיא (?) ּפָארט-לעטשּפָא .ז ,ריִבָּת

 :ןרעװ טכירעגוצ .ע"פ ,לֵּבַּתִה (לֵּבַּת)
 .ןרעוו טצריוועג

 ןברַאֿפַאב : ןצריװַאב : ןטכירוצ ,לֵּבַּת --
 .(.גרעביא)

 טצריװַאב :ןרעװ טכירעגוצ ,לֹוּבִּת --
 .(.גרעביא) ןרעוװ טברַאֿפַאב ; ןרעוו

 טצריוװַאב :ןרעוװ טכירעגוצ ,לֵּבַּתִה -

 .ןרעוו

 .טלעוו .ז ,לֵבָּת

 -רַאֿפַאב :גנוטכירוצ :ץריוועג .ז ,לָבָּת
 "ּפָא :טײקיטֿפַאהלקע :(.גרעביא) גנוב
 .טייקידנסיוטש

 ,גיוא ןַא ףיוא עמלעב .ז ,לּוּלַבְּת

 .ףעילער .ז ,טיִלָבַּת

 .ץכעטַײרק :ץריוועג .ז ,ןיִלְבַּת

 .גנודנעלרַאֿפ ; גנוטכינרַאֿפ .נ ,תיִלָבַּת

 טימ ןרעװ טשימעג .ע"פ ,ןֵבָּתִה (ןֵּבִּת)

 .יורטש טימ ןרעװ טשימעג :עקשטעס

 טימ ןשימ :עקשטעס טימ ןשימ ,ןֵּבַּת --

 .יורטש

 :עקשטעס טימ ןרעװ טׂשימעג ,ןוּבִּת =

 .יורטש טימ ןרעוװ טשימעג

 .יורטש :עקשטעס ז ,ןָבָּת
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 .רעדַײנש-עקשטעס .ז ,ןֵּבַּת

 -סוגּפָא :טַאמרָאֿפ ;םרָאֿפ .נ ,תיִנְבַּת
 -קורטס :גנודליבּפָא :לעדָאמ :םרָאֿפ
 .רעטסומ ; רוט

 .רעקימרָאֿפ :רעלערוטקורטס .ת ,יָתיִנְבַּת

 .לַאֿפכרוד ;הלּפמ .ז ,םֶבָּת

 -ֿפיוא :ןרעדָאֿפ .י"פ ,(עַּבְתִי ,עַבָּת) עֹבָּת
 "נָא :ןעגנַאלרַאֿפ :ןענָאמ ;ןרעדָאֿפ
 .ןשרָאֿפ ;ןכוז :ןגָאלק

 -עג :ןרעוװ טרעדָאֿפעגֿפױא ,ַעֵבָּתִה --

 .ןרעו טגָאלקעגנָא :ןרעװ טנָאמ

 ;רעקידנגונעגַאב טשינ ךיז .ז ,ןֶעָבַּת
 .טנעדנעטערּפ :רענָאמ-עיסנעטערּפ

 -עג ןיא) ןטקנוּפ-סגנונָאמ .גיהָנֶעְבִּת

 .(עגַאלקנָא-טכיר

 .רעלעיסנעטערפ :רעשירענָאמ .ת ,יַנָעְבַּת
 :טייקלעיסנעטערּפ :נ ,תּונֲעְבִּת

 .טייקידנגונעגַאב
 טשינ

 .גנודניצנָא ;הֿפירׂש .נ ,הָרֵעְבַּת

 לעמ ןוֿפ זַײּפש) ץכעגייט .נ ;קיָצְבַּת
 .(רעסַאװ ןוא

 .ןעוועטניווג .י"פ ,בֵרְבִּת

 .ןרעוו טעוועטניווגעגסיוא ,גֹורְבִּת =

 .טניווג .נ ,תָגֹרְבִּת

 -ַאס :טייהטנוזעג עכעלטנפע .נ ,הָאּורְבִּת

 ,טסניד ערַאטינ

 ,רערַאטינַאס .ת ,יִאּורְבַּת

 ןכעלטנֿפע ןיא טסילַאיצעּפס .ז ,ןָאּורְבִּת
 .ןזעוו-טייהטנוזעג

 .גנווועטניווג .ז ,גֹורְבִּת

 .(רישכמ) רעדַײנש-ןטניווג .ז ,גֹזרְבַּת

 ,טניווג .ז ,גיִרְבַּת

 תֶלֹרְנִּת -ןְּבִּת

 .טכירעג :ץכעקעג .ז ,ליִׁשֶבֵּת

 ַא רעביא) טנעמַאנרָא-תויתוא .ז ,גָּת
 -רעטניא ןיא) ףָארטסָאּפַא ;(תוא-מ"ּתס
 .(עיצקנוּפ

 .עגָאט :ץנַארק :הרטע .ז ,אָנָּת

 -רַאֿפ ןעגנערב :ןקרַאטשרַאֿפ .י"פ ,רָּבְנַּת
 .ןעגנוקרַאטש

 .ןרעװ טקרַאטשרַאֿפ ,רֹוּבִנִּת --

 -יטסעֿפרַאֿפ ; גנוקרַאטשרַאֿפ .נ ,תֶרֹּבְנִּת
 ,גנוטכעמרעביא ;גנוק

 .טֿפַאשגסיװ-ענעיגיה .נ ,תֹוהָנַּת

 .רעֿפטנעּפָא :עיצקַאער .נ ,הֶָבֹונָּת

 -רעּפמַא : יירעגירק ;שינעגניד .ז ,רֹונָּת

 .שינ

 .גנוריזַאר .נ,תֵחַלְנִּת

 .ריװַארג ;ךיטש .ז ,ףיָלָנַּת

 .גנוקעדטנַא .ג ,תיִלְנַּת

 ,גנולָאצַאב :לָאצּפָא :שזנַאװער .ז ,לּומְנַּת
 -יטרַאֿפסױא ; גנוקידנעסיוא .ז ,ריִמָנֵּת

 .(ןזעוויוב ןיא) גנוק

 .ךיז ןעגניד :ןעלדנַאה :ןעגניד .י"פ ,רֵּנֵּת

 .רעמערק :רחוס ;רעלדנעה .ז ,רֵּנֵּת

 ;יירעגירק .ז ,רָּנִּת ,רֶנֵּת
 .ףרּוװרָאֿפ ;ײרעּפמַא

 :יירעגעלש

 .רעמערק : רעלדנעה :רחוס .ז ,אָרָּנַּת

 .עיצקַאזנַארט עקילעֿפוצ .נ ,הָרָּנַּת

 -ַאװצ ;טסעמרַאֿפ :געלשעג .גהָרָנִּת
 .סעַּכ :עיסַאּפ ;סיוטשנעמ

 .געלשעג ,םִיַדָי-תַרְנִּת --

 טירעמערק : יירעלדנעה .נ ,תּורְנַּת

 .עירעטָאל-ןטנַאֿפ .נ ,תֶלֹרְנִּת



 "גיד ךיז :רעמערק ;רעלדנעה .ז ,ןֶרֶנַּת
 ,רעקידנעג

 -עלדנעה :טייקשירעמערק :נ ,תּונְרְנִּת
 ,שינעגניד ;ייר

 .רעטסומ :;גנוזַײװ-רעטסומ .ז ,םיִּנָדִּת

 .(רעייא ןוֿפ) עיצַאבוקניא .נ ,תֶרֹגְדִּת

 :טײקטֿפעלּפעג :נ ,הָמֲהְדַּת
 ,גנושַאררעביא

 עקרַאטש

 רעדָא סומלוא) םױברעטנָאלּפ .ז ,רָהְדִּת
 ,(סוניסקַארֿפ

 ,םוירָאטַארָאמ ; גנוגײלּפָא .נ ,תיִחְדַּת

 .שינעּפוטש :טֿפַאשגנע נ ,תָקֹחְרִּת

 -ַאב :טֿפָא :רעטֿפָא .פ"הת .ת ,ריִדָּת
 .קידנעטש :רעקידנעטש

 ;טײקטֿפָא .נ ,תּוריִדְּת
 ,טייקידנעטשַאב

 ; טייקידנעטש

 ןוֿפ גנולעטשוצ .נ ,הָקּולְדַּת .ז ,קּולְדִּת
 .ףָאטשנערב

 .ןָאלבַאש .ז ,תיֵמְדַּת

 ,קורדּפָא-טַארַאּפעס .ז ,סיִּפָדִּת

 .טײקידנַאנַאכָאנ :טײקטֿפָא .ז ,רֶדָּת

 עיצקורטסניא עכעלטקניפ ., ,ְךיֶרָדֵּת
 :עּפורג-סֿפמַאק רעשירעטילימ רַאֿפ
 .(ךוב) רָאטקורטסניא-געוו

 -רעביא :סעיצקורטסניא ןביג .י"פ ְּרַרְדַּת

 .עבַאגֿפױא ןבעג

 -ַאב :ןרעוװ טריאורטסניא ;ְךוֹרָדָּת --
 ,סעיצקורטסניא ןעמוק

 יייט יז והַּת

 :ןענוטש .ע"פ ,(הָהְתִי ,הָהָּת) ההָּת
 הטרח :ןרעױדַאב :ןרעװ טֿפעלּפעג

 ,ןטכַארטכָאנ :ןבָאה
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 -ידיל ;טיײקטסיװ :טײקטסוּפ .ז ,ֹוהֹּת
 .טייק

 --רעוומוא ,עטסוּפ ,ּוהֹּתילָׁש -םיִׁשָיֲא -
 .ןשטנעמ עקיט

 ..טייקטסיוו ןוא טײקטסוּפ ,ּוהֹבְו ּוהֹּת --

 -ָאזער :לוקרעדיװ :ךליהּפָא .נ ,הָדּוהְּת
 .קיטסוקַא ;סנַאנ

 .רעקידנֿפורסױרַא גנוניוטש .ת ,יֹוהָּת

 .(םיִמֹוהְּת ,תֹומֹוהּת 'ר) .ניוז ,םוהָּת

 -רוא :טײקֿפיט-םי ;טנורגּפָא :םוהּת|
 --ֿפיט עכעלדנעמוא :(ך"נַּת ןיא) ןַאעקָא
 .טייק

 .טײקנסעגרַאֿפ ,הָּיִׁשּנַה םֹוהָּת -

 .רעסַאװ-טנורג ,םֹוהָּת יֵמ --

 ..רעקימוהּת :רעקיטנורגּפָא .ת ,יֵמֹוהְּת

 ..טײקימוהּת ;טײקיטנורגּפָא .נ,תֹויְמֹוהְּת

 .הטרח :גנורעױדַאב .נ ,תֹוהָּת ,תּוהָּת

 :טײקטּפעלּפעג :גנוֿפילברַאֿפ .נ ,הָיְהְּת

 .גנוטכַארטכָאנ

 -בױל :חֿבש :גנובױל :בױל .נ ,הֶלֶהְּת
 .ץנַאלג :טכַארּפ : גנַאזעג

 -כיורטש ;דניז ;גנורעטסעל נ ,הֶלֲהִּת
 ,גנול

 .עיסעצָארּפ ;גוצ .נ ,הָכּולֲהַּת

 .ףױלרַאֿפ :סעצָארּפ .ז ,ְךיִלֲהַּת

 ןיא רֿפס רעטשרע) םיִלָהּת .ר"ז ,םיִלָהְּת
 ,(םיבותּכ

 נײרערַאנּפָא .ר"נ,תוכּוּפְהַּת ױ ,הָבּוּפְהַּת

 .טײקשירעײרדרַאֿפ :טײקשלַאֿפ

 .רעיירד ַא שטנעמ ַא ,תֹוכּוּפְהַּת ׁשיִא --

 .רעדילָאס טשינ :רעיירד .ז ,ןֶכּוּפִהַּת

 *קיזומ :עקרַאמ ;ןכיײצּפָא ; ןכייצ .ז ;ֹוּת |
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 תוא רעטסקיצנַאװצ-ןוא-ייווצ ;עטָאנ
 .(ת) ב"א ןיא

 ךָאנ :ךָאנ :רעטַײװ :רעדיװ .פ"הת ,ֹוּת

 .לָאמַא

 ,טשינרָאג רעמ ןוא ,אֹל ּותְו -
 .סקָאלֿפוב .ז ,אֹוּת

 .רעכעלנע :רעקירעה

 -נגעלעג :לעטשנָא :דיירסיוא .נ ,הָנֲאֹוּת

 .ןדערַאב וצ טייה

 .טרָאּפסנַארט .נ ,הָלָבֹוּת
 -וקָארּפ :רעגָאלקנָא :רענָאמ .ז ,ַעֵבֹוּת

 . .רערעדָאֿפ ;רָאר

 .רָארוקָארּפ-הכולמ ,יִלָלְּכ ַעֵבֹוּת -- -

 -טכירעג ןיא) טקנוּפ-סגנונָאמ .נ ,הָנָעְבֹוּת
 .(עגַאלקנָא רעכעל

 -סױרַא ;רעקידנרעדָאֿפֿפױא .ת ,יִנֲעְבֹוּת

 .רעקידנּפור

 .עילטעּפ :רעגנעה .נ ,תֶרָבֹוּת .ז ,רֶבוּת

 ,רעמוק :יײװ ;רעױרט :טעמוא .נ,הָנֹוּת

 .עידעגַארט ,הָנּוּת-הֶזֲחַמ --

 ,רעמוק :ייוו :רעיורט :טעמוא .נ ,ןֹויָנֹוּת

 ,קרעט .ז ,רָנֹוּת

 .ייקרעט .נ ,הָמְרַנֹוּת

 ;ןברק-קנַאד ;גנוקנַאד :קנַאד .נ הָדֹוּת
 -ביול רעדָא -קיריגענַאּפ :גנואַײז-הדומ
 .רָאכ

 !קנַאד ַא !הָּבִר הֶדֹוּת !הֶדֹוּת --

 ,קנַאד טימ ,ׁשאֹרְמ הָדֹותְּב ,הָדֹותְּב --

 ,קנַאד ןקיסױארָאֿפ טימ

 ,סָאװ םעד קנַאדַא ,-ל תודֹוּת --

 .ןעקנַאד וצ טָאג ,לֵאל הָדֹוּת --

 ְךוּת ,ְךֶוֶּת - ּוּת

 ,רערַאבקנַאד ,הָדוּת ריִסֲא -

 ,דיל-ביול :עדָא ,הָדֹוּת ריִׁש --

 ,שינטנעקרעד :ןַײזטסּוװַאב .נ ,הָעְדֹוּת

 -טנעקרעד :?ןַײוטסּוװַאב .ת ,יִּתְעַדֹוּת

 ,-שינ

 :ןריציקס :ןריניל :ןענכייצ .י"פ ,הֶוּת
 .ןענכײצַאב

 ;ןענכײצַאב :ןכייצ ַא ןכַאמ ,הֵוְתַה -
 .ןריציקס :ןענכיײצנָא ;ןענכייצסיוא

 טנכײצַאב :ןרעװ טנכייצעגנָא ,הָוְתָה --
 .ןרעװ טריציקס :ןרעו

 ,גנוֿפרַאװנָא-ןציקס ,יֹווּת --

 ;גנולטימרַאֿפ .ז ,ְךווּת
 .יירעלקעמ

 ,טָארדלכעטש טימ גנומױצמורַא .ז ,לֹוּוִּת

 ;ײרעלטימרַאֿפ

 .גנונֿפָאה ; גנוטרַאורעד .נ,תֶלָחֹוּת

 :לשמל) םינמיס טימ גנונכײצַאב .ז ייֵוְּת
 ַא רעדָא ,געו םעַײנ ַא ןעיוב ףיוא
 .(ןינב

 ,(םיובלדָאנ) םױב-ַאיוט .נ ,הָיֹוּת

 ,רעבַײרש-ןטָאנ .ז ,ןָיְוַּת

 .לטעלב :טעקיטע .נ ,תיִוָּת

 ;ןטימ .ז ;ְךֹוּת ,ְךֶוָּת
 ,רקיע :טלַאהניא

 :ןרעניא :רעטנעצ

 ."ךשמב ;ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ,יָּדֹוּת --

 ,-ךשמב :קינייװעניא ,ְךֹותָּב --

 ,טַײצ רעד ןוֿפ ךשמב ,ןֶמֶז ְּךֹוּת --

 .ןעװ טַײצ רעד ןיא ,"יֵדְּכ ְךֹוּת -

 .ןַײרַא-קינייװעניא ,ָּךֹותְל --

 .םעד בילוצ :רעבירעד ,ְךֵּכ ְךֹוּתִמ --

 עלַארטנעצ :;לַײזציטש ,ָךִוָּתַה-דּוּמַע --
 ,רוגיֿפ



 ִּתְלַעוּת -- ְךות

 .ײרערַאנּפָא ; לדניווש .ז ,ְךֹוּת

 -סיוא-ןוא-נַײא רעטקערידמוא .; ,ְּךְוַּת
 ,(ייליר) רעסילש

 :ןעלטימרַאֿפ .י"פ יָּדּוַּת
 .ןלייטעצ :;ןריבלַאה

 ; ןעלקעמרַאֿפ

 -רעדניא ןַײז :טלייטעצ ןַײז ,ְּךֹוּוָּת -
 ,טימ

 :שינעקישנָא :הרצ :ףָארטש .נ ,הָחַכֹוַּת
 תוללק ןוֿפ השרּפ רעד רַאֿפ גנונכיײצַאב
 ,םירבד ןוא ארקיו ןיא

 -דיזסיוא :גנונרָאװ .נ ,תַחַכֹוּת ,הָחָכֹוּת

 -ָארטש ; דיירסיוא ;ףרּוװרָאֿפ ; גנול
 'זַײװַאב רעקיטכיר :היאר :גנוֿפ
 .זַײװַאב רעקידנגַײצרעביא

 .ןשקע :רעטרַאּפשעגנַײא ,תֹוחָכֹוַּת ׁשיִא --

 ,רעטסקינייװעניא :רעכעלרעניא .ת ,יָכֹוּת

 ,טייקכעלרעניא .נ ,תֶוָיַכֹוּת

 ,(גנודליב-טרָאװ ןיא) סקיֿפניא .נ ,תיֵכֹוּת

 ,םָאנָארטסַא ,ז ,ןֵכֹוּת

 .טלַאהניא .ז ,ןֵכֹוּת

 -רוטַאנ :טַאטלוזער :טרובעג .נ ,הָדָלֹוּת
 .טלעוו

 .רעשירָאטסיה .ת ,יִדָלֹוַּת

 גנוגַײװצרַאֿפ ,(תֹודְלֹוּת 'ר) .נ ,תֶדֶלֹזַּת
 ףַאשַאב ;תוחּפשמ ףױא םַאטש ןוֿפ

 ,עטכישעג :עטכישעג-סגנולקיוטּנַא ןוא

 ,רערעטַאמ : רעקינַײּפ .ז ,לֶלֹוּת

 :םערָאװ  .נ ,תֵעַלֹוּת ,הָעלֹוּת .ז ,עֶלֹוּת
 .ףָאטש-רוַּפֹרוַּפ ;טייקיטשינ

 .םערָאװדַײז ,יִׁשָמ"תַעַלוַּת --

 -רַאש :םערָאװ-ךעלרַאש ,יִנָׁש תַעַלֹוּת --
 .ףָאטש רעטיור-ךעל
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 .(םיוב) ןָאכַאמ .נ ,הָנֲעַלֹוּת

 .רעקיטרַאמערָאװ .ת ,יִּתְעַלּוּת

 :טייקכעלרע :דלושמוא .נ ,הָמֹוּת .ז ,םֹוּת
 .טייקידתומילש :טײקצנַאג :טייקנייר

 .םֹּת עז

 -ידנציטש :רעציטש .ת ,ְךֵמֹוּת ;ְּךיִמֹוּת
 .רעֿפלעה ;רעק

 -לקֲאֹרָא .ר"ז ,םיִמָתְו םיִרּוא (םיִמּוּת)

 ,רענייטש

 יד ןוֿפ ענייא :גניליווצ .ר"ז ,םיִמֹוּת
 .(וילסָּכ לזַמ) תולזמ ףלעווצ

 -רעֿפ :רעקידנזיורב ;רעקידוז .ת ,סֵסֹוּת

 .רעקידנריטנעמ

 .גנורעכעה ;עגַאלַײב :גָאלוצ .נ ,תָפָסֹוּת

 אּתֿפסוּת ןיא תוכלה .ר'נ ,תֹופָסֹוַּת --

 יבר ןוא אייח יבר ךרוד עטלמַאזעג)
 -נעמָאק-י"שר םוצ םישודִמ ;(היעשוא
 .דומלַּת ןֿפױא רַאט

 ,(תֹוּתְפָסֹוּת 'ר) .נ ,אָּתְפָסֹוּת ,תָפָסֹוּת

 יד רעסיוא גנולמַאז-תוינשִמ ,אּתֿפסוּת
 הדוהי 'ר ןוֿפ הנשַּמה ירדס סקעז
 ןוא אייח 'ר ךרוד טלמַאזעג ,איׂשנה
 .היעשוא 'ר

 ,סקידנעּפַא :עקשיק עדנילב .ז ,ןָּתְפסֹוּת

 .רעקידריוומוא :;ףרּוװסױא .ז ,בֵעֹוּת

 -יטפַאהלקע :טייקידריוומוא .נ ,הָבֵעֹוּת
 ,לגימ !טיײיק

 -טשינ :טײקשלַאֿפ ;ײרערַאנּפָא .ג,הָעֹוּת

 לדניווש :הלווע :טײקיטכירֿפױא

 .טֿפַארק :ןצונ :ץונ .נ ,תָלָעֹוִּת

 .ןעגנוריֿפסױא עשיטקַארּפ תֹויִלֲעוּת --

 ;רעכעלצונ :רערַאטיליטוא .ת ,יִּתְלַעֹוּת
 ,רעשיטקַארּפ

 2 22עעעעעע גיי :



  הֶרֹוּת - תויִּתְלַעֹוּת 1

 -כפלצונ :םזירַאטיליטוא .נ ,תֹויִּתְלַעֹוּת
 .טײקשיטקַארּפ :טייק

 .רעקיריג-ץונ :טסירַאטיליטוא .ז ,ןְּתְלַעֹּת

 -שיטקַארּפ ךָאנ געיעג .נ ,תֹונָּתְלַעֹוּת
 .טייקיריג-ץונ ;טייק

 :טייקנביוהרעד .ר"נ ,תֹופָעֹוּת (תַפֶעֹוּת)

 .עגנעמ ;טֿפַארק :טכַאמ

 ,ןגעמרַאֿפ קיזיר ,תֹופָעֹוּת ןֹוה --

 .רָאטַאטיגַא .ז ,ןֶלְמַעֹוּת

 .וֿפ :עֿפ .ק'מ ,ףּוּת

 .לקַײּפ-רעױא :קױּפלסעק :קױּפ .ז ,ףֹוּת

 :ןכוק :סקעבעג .ז ,ןיִפֹוּת
 .רַאכוס :טּפָאקשיב

 ;טיווקסיב

 ;רעקידנּפַאכ .ת .עסקוב .ז ,םַפֹוַּת

 ,רעקידנעמענרַאֿפ ;רעקידנּפַאכ

 -מורַא

 :עקידנּפַאכ :עלעּפַאכ .נ ,תָסָפֹוּת
 יעקידנעמענרַאֿפ ;עקידנּפַאכ

 .גנונַײשרעד .נ ,הָעָפֹוּת

 ,רעיינ :רעדַײנש .ז ,רֵפֹוּת

 .ןירָאטײנ : ןירעדַײנש .נ ,תֶרָּפֹוּת

 -מורַא

 -סױרַא ;גנַאגסױא :טַאטלוזער .נ ,הָאָצֹוּת
 .ץנעװקעסנָאק ;גנַאג

 .גנולעטשסיוא .נ ,הָנָצֹוּת

 ,גנוטעּברַאסױא ;טקודָארּפ .נ ,רָצֹוּת

 ,גנוטעברַאסױא :עיצקודָארּפ .נ,תֶרֶצֹוּת

 -ורט :רעזָאלב-רֿפוש ;רעזָאלב .ז ,עָקֹוּת
 ,רעזָאלב-ןטיימ

 ;טײקרַאטש :;חוּכ :טֿפַארק .ז ,ףֵקֹוּת

 -יטליג :טײקיטֿפַאהדנַאטש :טייקטסעֿפ

 .טייק

 ;רָאסערגַא :רעֿפַײרגנָא .ז ,ןָפְקֹוּת ,ףֵקֹוּת
 .רעריקַאטַא

 -ערגַא ; טײקשירעֿפַײרגנָא .נ ,תֹונָפְקֹוּת
 .עיס

 -רעביא :רעקידנֿפַײרגנָא .ת ,יִנָפְקֹוּת
 .רעוויסערגַא ;רעקידנלַאֿפ

 ןכַאמ :ןכוזַאב .י'פ ,(רּותָי ,רָּת) רזִּת
 ןזַײרקמורַא :;ןרינָאיּפש ;עיסרוקסקע
 ;ןשרָאּפסױא ;טָאטש ַא רעדָא דנַאל ַא
 -סוֿפ ןיא ןייג ;ןקוקסיוא :;ןריּפשסיױא
 .ןרעו טקָאלעג ;טירט

 .ןזַײרמורַא :עיסרוקסקע ןכַאמ ,רֵּיַּת --

 ;ןריּפשסױא ,רֵתָה --
 .ןקוקסיוא

 .;ןרינָאיּפשסױא
 ד

 :לרינש :לצנערק :ייר ; ןימרעט .ז,רֹוּת
 .טלַאטשעג :ביוטלקרוט ;סקָא :לשטַײב

 ,הֿפוקּת ענעדלָאג ,בָהְּנַה "רוּת --

 ןיא :ןופ טלַאטשעג ןיא :יװ ,רֹוֵתָּב -
 ,ןוֿפ ןָאזרעּפ רעד

 בייהנָא 0 רעֿפרַאש ,רֹוּת שאר --
 .ייר ַא ןוֿפ

 :ךעטסַאּפ-ןסקָא :רעבַײרטנסקָא .ז ,רֶוֵּת

 .רעצעזרעביא .ז ,ןָמָנִרֹוּת

 -נסיו :ערעל ;ץעזעג :הֹרוּת .נ ,הָרֹוּת
 .ירָאעט :טֿפַאש

 ןוֿפ םישמוח ףניֿפ יד ,בָתָכְּבֶׁש הֶרֹוּת --
 .םיבותּכ ןוא םיאיבנ ,הרוּת רעד

 יד ,דומלַּת רעד ,הָּפ-לַעָּבִׁש הָרֹוּת --
 סָאװ ,רוטַארעטיל עשידומלַּת עצנַאג
 ,אּתֿפסוּת ,הֹנשִמ -- הכלה טלדנַאהַאב
 .א"א ארמג

 .ך"נַּת ,םיִבּותָכּו םיִאיִבָנ ,הָרֹוּת --

 .סלַא :יוװ ;םרָאֿפ רעד ןיא ,"תַרֹותְּב --

 ןוא הרוּת ןיא רעטנרעלעג ,הָרֹוּתְוִּב --
 ,ןטּפַאשנסיוו עשידִיי ןיא



 ריֵּכְזַּת -- הֶרֹוּת

 ןצעזעג יד טול גנודָאל ,הָרֹוּת-ןיִּד --
 .טּפשמ רעמַאזיורג :הרוּת רעד ןוֿפ

 ףיוא ןבירשעג הרוּת יד ,הָרֹוּת רֵּפַס --
 .טעמרַאּפ

 -ער :גנונרעל-הרוּת ,הָרֹוּת'דּומְלַּת --
 .הרוּת ןענרעל וצ לוש עזעיגיל

 -ילער :-הרוּת :רעקיד'הרוּת .ת ,יִרֹוּת

 .רעקיאייר : רעזעיג

 .רעדנעּפש .ז ,םֶרֹוּת

 .עּפורג :אתורֿבח :למעזעג :נ ,תיִמְרֹוּת

 .טסַאמ .ז ,ןֶרֹוּת

 .רעקידנרירושזיד .ז ,ןֶרֹוּת

 .רושזיד .נ ,תּונָרֹוּת

 :-הרוּת :רעקידנרירושזיד .ת ,יִנָרֹוּת
 -דימלַּת :רענעק-הרוּת :רעזעיגילער
 .םכח

 -סָאס ;םױבטכיֿפ .נ ,אָתינְרֹוּת ,תיֵנָרֹוּת
 .םיובענ

 -ןצישַאב ןוא רעקידנלײטּפָא .ת ,םֵרֹוּת

 .רעקיד

 ,רעקידעיסנעטערּפ .ת ,יִנָמַעְרֹוּת

 .רעקידנרעטיימורט .ת ,יָנָעְרוּת

 (ןליֿפוצסױא) ןקירבור עקידייל .ז ,ףֶרֹוּת
 רעליוה ; א"א ןעקנַאלב ,לסקעוו ןיא

 רעכַאװש :ץַאלּפ רעטעקַאנ :ץַאלּפ

 .ץַאלּפ

 .ץַאלּפ רעכַאװש ;טײקכַאװש .נ ,הָּפְרֹוּת

 ,הָּפְרִּת עז

 -סגנומַאטשּפָא ;טייקיד'השורי .נ ,הָׂשָרֹוּת
 :טֿפַאשנגײא עטנשריעג :טֿפַאשנגייא

 ,םזיווַאטַא

 -יטסיװַאטַא :רעקיד'השורי .ת ,יִּתְׁשַרֹוּת
 ,רעש

 ו
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 -נַײא :טנעדיזער :רענױװנַײא .ז ,בָׁשֹוּת
 -ַאטס :רעטלדיזעגנַײא .ת .רענעסעזעג

 .רעניױװנַײא רעליב

 .עינָאלָאק .נ ,הָבָׁשֹוּת

 .עזַאב :טנעמַאדנוֿפ .נ ,תֵבָׁשֹוּת ֹו

 :המכח :טֿפנונרַאֿפ :טַאר נ ,הָיָׁשיּת !
 .עיֿפָאזָאליֿפ :המכח-סנבעל

 רעבליו :רעבלױמ :עװרָאמ .ז ,תֹוּת

| 
| 

| 

 ,טכורֿפ-עװרָאמ ;(םיוב)

 .עקװַאקסורט ,הֵדָׂש-תּוּת ,הָּנִנ "תּוּת --

 .ענילַאמ .נ ,הֵנָס-תּוּת --

 -עגנַײרַא :רעטצעזעגנַײרַא .ת ,בָתֹוּת

 -ורּפס .ז .רעטריטסורקניא ;רעטלעטש
 .טסענ-רישכמ ַא ןיא גנוסַאֿפ-ענישז

 ,גיוא ךעלטסניק ,תָבָתֹוּת ןִיַע --

 .ןָאצ רעכעלטסניק ,תֵבָתֹוּת ןֵׁש --

 ,טלוּפַאטַאק ;ןָאנַאק :טַאמרַאה ,הָתֹוּת

 -יטרַא ,םיִנָחְתֹוּתַה- ,םיִחָתֹוּתַהליִח =
 .ײמרַא-עירעל

 ,רעינָאנַאק :טסירעליטרַא .ז ,ןָחֶתֹוּת

 .ןזעוװ-עירעליטרַא .נ ,תֹונָחְתֹוּת

 ,חירה-שוח ןָא שטנעמ .ת ,ןָרְתֹוּת

 ,רוזַאלג-ַײלעצרָאּפ ;עילַאמע .ז ,גיָנְזַּת

 .קור : גנוגעוַאב .נ ,הָזוזְּת

 -ַײּפשַאב :ןזעװיגנוזַײּפשַאב .נ הָנֹוזְּת

 ,גנוז

 .רעטֿפַאהרַאנ .ת ,יִתָנּוזְּת

 ןדַײנשּפָא ;ןקַאהּפָא .ייפ ,זֵתָה (זזת)

 -עצ :גנורעדורעצ ,תיִזָזְּת-ַחּור .נ ,תיִזְזִּת

 .ןועגש : תעגושמ :ןיזנַאװ ;גנושימ

 .לַאירָאמעמ ;םודנַארָאמעמ .ז ,ריִּכְזַּת
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 -לעמ-סגנונָאמרעד : עיצַאטָאנ .נ ,תֶרֹּכְזִּת
 ,גנוד

 -ומ ַא ןוֿפ) גנוריטנעמורטסניא .ז ,רּומְזִּת

 ,(גנוֿפַאש רעשילַאקיז

 -ילַאקיזומ עטריטנעמורטסניא .ז ,רּומְזִּת
 ,גנוֿפַאש עש

 ,םזינָארכניס .נ ,תָגֹמְזִּת

 -ַאקיזומ) ןריטנעמורטסניא .י"פ ,רָמֶזַּת
 .(גנוֿפַאש עשיל

 .ןרעוו טריטנעמורטסניא ,רֹומָזִּת --

 ,עילעּפַאק :רעטסעקרָא .נ ,תֶרֹמְִּת

 ,רעלַארטסעקרָא .ת ,יִּתְרָמְזִּת

 -נזָאלעצ :טײקנסַאלעגסױא .נ ,תּונְזַּת

 :טייקנזָאלעצ עכעלטכעלשעג :טייק
 .עיצוטיטסָארּפ

 ָאטנָאק ַא ףיוא גנונכעררַאֿפ .ז ,ףיִקְזַּת
 .(עירעטלַאהכוב ןיא)

 -וצ ,-טֿפַאנ ,-לייא) דַאניֿפַאר .ז ,קיִקְזַּת

 -ריניֿפַאר רעד ,דַאניֿפַאו-וװ"זאא -רעק

 .(ףָאטש רעט

 .םורעס ;ףָאטש-גנוצירּפשנַײא .ז ,קיִרְזַּת

 ;ןקעטשנַײרַא .י"פ (בַחְתִי ,בַחָּת) בֹחָּת
 .ןקורנַײרַא :ןצעזנַײרַא

 -ַא :ןרעװ טקעטשעגנַײרַא ,בֵחָּתִה --
 -עוו טקורעגנַײרַא :ןרעװ טצעזעגנַײר
 .ןר

 ;לטרָאֿפ :לטימ :לַאֿפנַײא .נ ,הָלּוּבְחַּת
 .עיצַאניבמָאק

 -ינומָאק :עיצַאקינומָאק .נ ;הָרֹוּבְחַּת

 .ןזעוו-עיצַאק

 -מָאק :שוַאדנַאב .נ ,תֶׁשֹּבֲחַּת ,תֶׁשֹוּבְחַּת
 .סערּפ

 הָקּוחְּת -- תֶרּכְִּת

 עשיֿפיצעּפס) יבָאה :טייקיביל .ז ,ביֵּבֲחַּת
 .(רָאטַאמַא ןַא ןוֿפ גנוריסרעטניארַאֿפ

 .סקַאטניס .ז ,ריִּבְחַּת

 ַא ןכוז :לַאֿפנַײא ןַא ןכוז .ייפ ,לֵּבְחַּת
 ,לטרָאֿפ

 :ןלַאֿפנַײא טימ שטנעמ ַא ו,ןֵלְּבְחַּת
 .רעקיטקַאט

 -מָאק :טײקשירעלַאֿפנַײא .נ ,תּונלְְּחַּת
 ,טייקיאעֿפ-סגנוריניב

 ,לעטשנעמַאזוצ ; דנובֿפױנוצ .נ ,תֶרֹּבְהַּת

 ,לַאװיטסעֿפ .נ ,הָּגִחֶּת

 -עגנַײרַא :רעטקעטשעגנַײרַא .ת ,בּוחָּת

 -לגַײװצ .ז .רעטקורעגנַײרַא :רעטצעז
 .גנוּפַײרג-לגַײװצ :ץנַאלֿפ

 :רעטלשירקעצ :רעטרעקַאעצ .ת ,ַחּוחָּת

 -ורעצ ;רענעבירעצ ;רעטעװענָארבעצ

 ,(ןדָאב) רעטרעד

 ;גנוכַאמ-ךייוו ; גנורעדורפיוא .ז ,ַחֹוחְּת
 ,גנולשירקעצ :גנורעקַאעצ

 -ליג רעכעלטכפר ןוֿפ בייהנָא .נ ,הָלּוחְּת
 -רַאֿפ רעדָא ץעזעג ַײנ ַא ןוֿפ) טייקיט
 .(גנונדרָא

 -עג ;םענרַאֿפ :םוחּת :ץענערג .ז ,םּוחָּת

 ,חטש ;טיב

 ןכלעו ןיא טיבעג ,בָׁשֹוּמַה םּוחָּת -
 ןעניווװ וצ ןטָאברַאֿפ ןעוועג זיא ןדִיי

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא

 ןלייא 2000ןוֿפ סוידַאר ,תָּבַׁש םּוחָּת -
 ךיז געמ'מ ןכלעוו ןיא בושי ַא רעסיוא
 .תבש םוא ןגעװַאב

 .ז ,םּוחּת

 .(תונידמ

 ןשיוװצ) גנומיטשַאב-ץענערג

 ,גנובעגצעזעג .נ ,הָקּוחְּת



 םֹהָּת - הָׁשּוחְּת

 -יֿפּפָא :עיצּפעצרעּפ ;שוח .גוהָׁשּוחְּת
 .ליֿפעג ;גנול

 ;-ליֿפּפָא :רעכעלליֿפּפָא .ת ,יִתָׁשּוחְּת
 .רערַאבליֿפּפָא

 ,גנוטלַאהסיוא ;טלַאהסױא .נ ,הָקֹוזְחַּת

 -כירֿפיוארעדיװ .נ ,הָרֹוזְחִּת .ז ,רּוזְחִּת
 ,גנוריאורטסנָאקער ;גנוט

 -קעּפס :גנוגָאזרָאֿפ ;גנואעזרָאֿפ .נ ,תיִזֲחַּת
 -טכיל ענעכָארבעג-עמזירּפ ךרוד ;רעט
 .עיניל

 .עיצקורטסנָאקער .נ ,תֶרֹוֲחַּת

 ;ןעלשירקעצ :ןעװענָארבעצ .י'פ ,ַחֵחַּת
 .ןטישרעביא

 :ןעווענָארבעצ :ןעלשירקעצ ,ַחֹוחְּת --
 ,ןטישרעביא

 -רעדיוו ;גנובעלֿפױא .נ ,הֵּיִחִּת .ז ,יִחָּת
 ,סנַאסענער :טרובעג

 ;גנוּפָאטשנָא :גנוּפָאטשנַײרַא .נ ,הָביִחָּת

 ,גנוצעזנַײרַא

 ;גנוטישרעביא ;גנולשירקעצ :נ ,הָחיִחְּת
 ,גנווענָארבעצ

 גנואייטשפיױארעדיוו ,םיִתָּמַה תֵּיִחִּת -

 .(םימיה תירחאב ןיא) ןבעל םוצ

 .נ ,תֹוחיִחְּת
 .טייקכעלטיש

 -ןדָאב ;טייקכייװ-ןדָאב

 -נָא :בײהנָא ןוֿפ .פ"הת ,הֶּלִחְּת ,הָליֵחְּת
 ,(האמוט תוכלה ןיא) רעטשרע :סגנַאֿפ

 ,רעַירֿפ :בײהנָא ןוֿפ ,הָליֵחְּתַּב --

 ,רעִירֿפ יװ ,הָליֵחְּתַבְּכ -

 .סגנַאֿפנָא ; בײהנָא ןוֿפ ,הָּליִחְּתַכְל --

 .ןָא בייהנָא עמַאס ןוֿפ ,הָליִחְּתַכְּלִמ --

 ,סגנַאֿפנָא ;ּבײהנָא ןוֿפ ,הָּלִחֶּתִמ --

864 

 ןזיב בײהנָא ןוֿפ ,ףוס דַעְו הֶליִחְּתִמ -
 | .ףוס

 ,גנונכייצַאב-ץענערג נ ,הָמיִחְּת

 .םימחר :גנוטעב :הליֿפּת .נ ,הָּנִחִּת ,הָּניִחְּת

 .גנובעגצעזעג .נ ,הָּקִחֶּת ,הָּקיִחְּת

 יַאְקַא :טֿפַאשגולק :ןסיװ .ז ,יִנֹומְּכְחַּת
 .עימעד

 ןוֿפ בייהנָא :בײהנָא ;גנַאֿפנָא .ז ,לָחַּת
 ,לענּפַארש ןיא גנוריזיוויטקַא-רעוולוּפ

 .ןעגנַאֿפנָא :ןבײהנָא .ייפ ,לֵחְתַה (לֹחָּת)

 -נַאֿפעגנָא :ןרעװ ןבױהעגנָא ,לֵחְתֶה --
 .ןרעו ןעג

 ןוֿפ שײלֿפס :שײלֿפ-ןטכורֿפ .ז ,אָלחַּת
 .לטייט

 .עיסלומע ןכַאמ .ייפ ,בֵלֲחַּת

 .עיסלומע ףיוא ןשימעצ ,בֹולְחִּת 7

 ,הָליִחְּת עז .בַײהגָא ןוֿפ .נ ,הֶּלִחְּת

 .טֿפַאשקנַארק :גנוקנַארקרַאֿפ .נ ,הָאּולֲחַּת

 -טֿפַאשקנַארק :-טֿפַאשקנַארק .ת ,יִאּולֲחַּת
 ,רעכעל

 עקיּפעלק :ןטײקנַארק .ריז ,םיִאּולֲחַּת
 .ןטײקנַארק

 טלעוו רעד ןיא גנולסקעוװּפָא .נ ,הָפֹולֲחַּת
 ,(טרובעג ןוא טיוט ךרוד) ןבעל ןוֿפ

 ,עיסלומע .ז ,ביִלֲחַּת

 -טערטרַאֿפ ;טַאגָארוס :ץַאזרע .ז ,ףיִלֲחַּת
 .טקודָארּפ

 .(קיטַאמַארג) סקיֿפערּפ .נתיִלֵחְּת

 יַאב :ןצנערגּפָא .י"פ ,(םֵחָתִי ,םֵחִּת) םֹחָּת
 .םוחַּת ,ץענערג ןענכייצַאב :ןצנערג

 -מורַא : ןרעוװ טצנערגעגמורַא ,םֵחָּתִה --

 .עיניל-ץענערג ַא טימ ןרעוו טנכייצעג
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 .םוחּת ַא ,ץענערג ַא ןעמיטשַאב ,םָחֵּת --

 -רַאֿפ-ףָאטשרעױז .נ ,תָצֹמְחַּת ,תֶצֹומְחַּת
 ןוֿפ גנודניברַאֿפ עשימעכ) גנודניב

 .(ןעגיסקָא טימ טנעמעלע ןדעי

 ןמְחַּפַה תֶצֹומְחַתיּוּד -
 .(ןעגָארטינ)

 .עיצינומַא .נ ,תֶׁשֹמֲחַּת ,תֶׁשֹומֲחַּת

 -ןטכורֿפ עטרעַײזרַאֿפ ,ןסנירג .ז ,ץיִמֲחַּת

 .תומהב רַאֿפ עשַאּפ יװ א"א לַאֿפּפָא

 ףָאטשקיטש

 -יטרַא רַאֿפ רעמַאק-רעװלוּפ .ז ,ׁשיִמֲחַּת

 .ןליוק עשירעל

 ,(לגױֿפ-ביור) ןושרָאק .ז ,םָמְחַּת

 .הליֿפּת ;טעבעג :השקב .ז ,ןַחַּת

 -לעטשּפָא :עיצנַאטס :עיצַאטס .נ ,הָנֲחַּת
 .טקנוּפ

 .עיצַאטס-ןַאב ,תֶבָּכַרָה-תַנֲחַּת --

 .עיצַאטס עשירטקעלע ,ַחֹּכ-תַנֲחַּת -

 . .הליֿפּת :טעבעג-םימחר .ז ,ןּונֲחַּת

 -לעטשּפָא : ץַאלּפ-סגנורעגַאל .נ ,תֹנֲחַּת
 .ץַאלּפ-ור : ץַאלּפ

 ;ןלעטשרַאֿפ .י'פ ,ׂשָּפחַּת
 .(ןצעמע) ןריקסַאמרַאֿפ

 ;ןוטרעביא

 -רעביא :ןרעװ טלעטשרַאֿפ ,ׁשֹוּכֶחִּת --

 .ןרעוו טריקסַאמרַאֿפ :ןרעװ ןוטעג

 ;רעדײלקיגנלעטשרַאֿפ .נ ,תֶׂשֹכְחַּת
 ,רעדײלק-גנוריקסַאמרַאֿפ

 -סוֿפ רַאֿפ טקנוּפ-גנַאגרעביא .נ ,הָּצֲחַּת

 .(ןסַאג ףיוא) רעייג

 ,גנובעגצעזעג :נ ,הָּקִחְּת

 ,שרָאֿפסױא .ז ,ריִקחַּת

 .ןריזילַאוװיר :ךיז ןטסעמרַאֿפ .ע"פ ,רֵחַּת

 .ץוש :רעצנַאּפ .נ ,אָרְחַּת

 .יירעגירק .נ ,הֶרֲחַּת

 ;ןריזילַאוװיר :ךיז ןטסעמרַאֿפ .ע"פ ,הָרֲחַּת
 ,ךיז ןטעוועג

 ;סרוקנָאק :שטעמ ;טסעמרַאֿפ .נ ,תּורֲחַּת

 .טעוועג

 .רויװַארג : ךיטש .ז ,טיִרֲחַּת

 .רויּפיג ;ןציּפש .ז ,םיִרֲחַּת

 רעד ןוֿפ היח רעדָא קוסרַאב .ז.ׁשֵחַּת
 .(ך"נּת ןיא טנָאמרעד) החּפשמ-רעדרַאמ

 .עיצַאלוקלַאק ;גנונכערסיוא .ז ,ביִׁשְחַּת

 :ליײטרעטניה :ןטניה :תהחִּת .ז,תֵחַּת
 ,קלחרעטניה

 .;טָאטשנָא :ןטנוא :רעטנוא .י'מ ,תַחַּת
 .רַאֿפ ; בילוצ

 .תיָּתְחַּת :ּיַּתְחַּת .ףיּתְחַּת :יִנֵּתְחַּת .יְַּחַּת
 ,ן-םֶהיֵּתְחַּת :ן-םֶכיֵּתְחַּת :ּוּניֵּתְחִּת :ָהיֶּתְחַּת
 -- ןיםֶּתְחַּת

 רעטנוא ;ךימ טָאטשנָא ,רימ רעטנּוא
 -בַײװ ןוא ךעלנעמ) ךיד טָאטשנָא ,ריד

 :(ךעל
 רעטנוא :ריא טָאטשנָא ,ריא רעטנוא
 ,ךַײא רעטנוא :זנוא טָאטשנָא ,זנוא
 . טָאטשנָא ,ייז רעטנוא :ךַײא טָאטשנָא
 .(ןעמרָאֿפ ייווצ) ייז

 .סָאװ םעד בילוצ ;לַײװ ,"רֶׁשֲא תַחַּת --

 .רעטנוא ,דֵל ּתַחַּתִמ --

 .םיא ַײב ּודָי תַחַּת -

 .רעטשרעטנוא .ת ,ןֹוּתְחַּת

 ."-טפעשַאב עשידרע ריז ,םיִנֹוּתֶחַּת -

 .ןזיוהרעטנוא : ןשינ

 רעד ףיוא ןדע-ןג ,ןֹוּתְחַּתַה ןְדֵעֶה"ןֵּג --
 ןוא ךַײר ַא רַאֿפ גנונכײצַאב ; דרע

 ,ןבעל קידנגינעגרַאֿפ

 /  ,םיא טָאטשנָא ,םיא רעטנוא



 קיַּת - ןֹוּתְחַּת

 -רַאּפ ,זיוהרעטנוא ,ןֹוּתְחַּתַה תִיַּבַה --

 ךיוא ויאס ּוװ רעדנעל ןיא) טנעמַאל
 .(טַאנעס ַא ןַארַאֿפ

 .טלעוורעטנוא ,ןֹוּתְחַּתַה םֶלֹועָה --

 -עג ַײב סקּוװנָא-רָאה ,ןֹוּתְחַּתַה ןֶקָז --
 .דילג-טכעלש

 .ןדירעמ .ר"נ ,תֹוּיִנֹוּתְחַּת

 .עקלַאה :;לדיילקרעטנוא .נ ,תיִנֹוּתְחַּת

 ַא ןוֿפ יװ) ןשצר :;ןּפַאלק .י'פ ,ַחָּתִחַּת
 ,(א"א וויטָאמָאקָאל ,רָאטָאמ

 ,רעטשרעטנוא .ת ,יִּתְחַּת

 ,תיִּתְחַּת תֶבּכִר --
 .ָארטעמ

 .רבק :םונהיג .נ ,הָּיִּתְחַּת

 :עלעצעט ;לייט רעטשרעטנוא ;נ ,תיִּתְחַּת

 .ןַאב-טנורגרעטנוא :לעטשרעטנוא

 :ןַאב-טנורגרעטנוא

 רעשידימשדלָאג ,םיִּפְרֹוצ ּתיִּתְחַּת --

 םעד ןעלמַאזוצֿפױא)ךעטרַאֿפ-טַאטשרַאװ

 .(לַאֿפּפָא

 ,סולוקנונַאר -- ץנַאלֿפ-ץריװעג .נ ,הָאיּת

 .רעטַאעט .ז ,ןורְטַאיֵּת

 ,ּהָבֵּת עז .לטסעק נג ,הָביֵּת

 ,(ם"ּתס) תויתוא ןריצַאב .י"פ ,ניַּת

 | ,זַײװַאב : רעֿפטנע .נ ,אָּתְבֹויִּת

 ,גנוריצַאב-תויתוא .ז ,נויּת

 ,גנוסַאּפוצ ;גנודניברַאֿפ-ייווצ .ז ,םֹויִּת

 .טכורֿפ-גניליווצ .ז ,םֹויִּת

 -יװצ ַא ןוֿפ ענייא .נ ,תֶמֹויִּת ,הָמֹויִּת
 ;גַײװצ-ןעמלַאּפ ןוֿפ טַאלבלטימ :גניל
 ,בעוועג ןיא םעדָאֿפ-לּפָאט

 .ז ןֹויָּת

 ,ןטקַא ןיא גנורדס-ןטנעמוקָאד .ז ,קֹויִּת

 .קירבמיא ;לקינַײשט ירבַאבייט

6 

 :עיסרוקסקע .ז ,רויַּת
 ,גנוריּפשסיױא :עזַײר

 -דנור !;םזירוט

 ,רעטסלטימ ;רעלעטימ .ת ,ןֹוכיֵּת

 -מיג :לוש-לטימ ,ןֹוכיֵּת רָּפַס-תיֵּב -

 .עיזַאנ

 ןוֿפ רקיע ;לַײזציטש ,ןוכיִּתַה ַחיִרְּב --
 .ךַאז ַא

 ,םי רעשידנעלטימ ,ןוכיִּתַה םָּיַה -

 ,רעטסלטימ .ּת ,יָנֹוכיֵּת

 ,דלַאב .פ"הת ,ףָכיֵּת

 .טָארדלכעטש :;טָארד .ז ,לִיַּת

 ,םיִּלִהְּת ןוֿפ גנוצריקּפָא .ר"ז ,םיִליֵּת

 ּהַמֵּת עז .גנורעדנּוװרַאֿפ .ז ,ּהֵמיֵּת

 .טנעמַאנרָא-ןעמלַאּפ .נ ,הָרֹומיִּת

 ,םורד :; (דנַאל) ןמיּת .ז"ונ ,ןֶמיֵּת

 .רעקידמורד ;רענְמיּת .ת ,יִנָמיֵּת

 לַײז ,(תֹורָמיִּת 'ר) .נ ,הָרָמיִּת

 ,(א"א ביוטש .,ךיור

 -עדניק ;דניק-גיוז .נ ,תָקֹוניִּת .ז ,קוניּת

 יעלעבלעווש :;סלציּפ :על

 ןוֿפ)

 .רעליטנַאֿפניא ;רעשירעדניק .ת ,יִקֹוניִּת

 .ג ,תֹויִקזניִּת
 ,טייקשיליט

 -נַאֿפניא ;טייקשירעדניק

 -בָארג ;טײקיזָאלקַאמשעג .נ הָלָפיֵּת
 .טייקשירעגנִיי

 :רייש :לעֿפטרָאּפ :עקעט :לַײֿפ .ז ,קיּת
 .טקַא :שַאט-ןטקַא :יוטע

 ןיא ןטנעמוקָאד ןגײלנַײרַא .י'פ ,קִיַּת
 .סעקעט ,ןלַײֿפ

 -וקָאד) ןרעװ טגײלעגנַײרַא ,קֹויַּת --
 ,סעקעט ,ןלַײֿפ ןיא (ןטנעמ
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 ימער ;טזיײלעג טשינ זיא עגַארֿפ יד ,ּוקיֵּת

 .(א"א טסעמרַאֿפ -טרָאּפס ,ךַאש ןיא)

 .לקנעש-ןטקַא .נ ,הֵּיִקיִּת

 -ירעּפ) קושז-טכַאנ ,"זױצנַארֿפ , .ז ,ןְקיּת

 ַאנַאקירעמַא ַאטענַאלּפ

 ,רעקיכַאװ .ת ,ריִּת

 ,עיסרוקסקע ןכַאמ :ןוַײרקמורַא .ע"פ ,רַיַּת

 -נוַײרמורַא :רעדנזַײר :טסירוט .ז ,רּיַּת

 -קורטסניא-געוו ;רעזַײװ-געוו ;רעד

 ,רָאט

 :ןַײװ רעגנוי .ז,ׁשֹוריִּת
 ,טּפַאז

 -ןבױרטנַײװ

 ,םזירוט ;קיטסירוט .נ ,תוריַּת

 .עזדירוקוק .ז ,םֶריִּת

 .קָאבנגיצ :קָאב ,(םיִׁשָיְּת 'ר) .ז ,ׁשייַּת

 ,לדרעבנגיצ ןׁשֶיַּת"ןֵקָז --

 ,גיצ .נ ,הָׁשיֵּת ,הָשיָּת

 .ןעמוק לָאז .ע"פ ,יִתיֵּת

 ַא) םיא ףױא ןעמוק לָאז ,ול יִתיֵּת --
 ,םיא קנַאד ַא :(קילג ,הכרב

 :ןעמוק טעװ ןענַאװ ןוֿפ ,יִתיֵּת אָכיֵהֵמ --

 ,הברדא -- ןיז .גרעביא ןיא

 ;ײרערַאנּפָא ,(םיִכָכָּת 'ר) .ז !ְּדֹוּת ,ְךּת
 .עגירטניא ; לדניווש

 .סעגירטניא ,םיִכָכָּת --

 -רעדינ :טנַאגירטניא ,םיִכָכָּת ׁשיִא --
 ,רעמערָא :רענעגָאלשעג

 ,טָאנ ,(םיִּכֵּת 'ר) .ז ,ְּדַּת

 .טַאנירַאמ .ז ,ׁשיִּבֶכַּת

 -שעוװ :שעוועג :יירעשעװ .נ ,תֶסֹּבִכִּת
 .גנושַאוװ-רעריילק רעדָא

 ליִלְכַּת - ּוקיִּת

 -עג :ןרעוו ןגָאלשעג .ע"פ והֹּכְּת (הֵּכַּת)
 ,ןרעוו טקינַײּפעג :ןרעװ טרעטַאמ

 ,לשיט-ץַאט ;ץַאט .נ ,הָּכַּת

 .עדנע ;ףוס .ז ,לֹוּכִּת

 ,רעיולב-למיה .ת ,לֹוכָּת

 ;יולב-למיה .ז ,לֹוכָּת

 -ניא ;דנַאטשַאב ;טלַאהניא .נ ,הָלּוכְּת

 ,רַאטנעװ

 ,תיכּת

 ,גנוריטקעיָארּפ :גנורינַאלּפ .ז ןֹוּכִּת

 ;טעטילַאװק :טֿפַאשנגײא .נ הָנּוכְּת
 -ָארטסַא :ןַאלּפ :סָאמ ;רעטקַארַאכ
 ,טייקנעוטרַאֿפ ;גנוטיירגוצ ; עימָאנ

 -ייא :רעקידנעגנירד ;רעטֿפָא .ת ,ףּוכֵּת
 ;רעלעיצנעװקערֿפ ;ןרעדנַא ןכָאנ רענ
 .רעטשטעווקעגנעמַאזוצ ;רעגנע

 .טֿפָא פ"הת ,תיפּוכְּת --

 .ײגוּפַאּפ .ז ,יִּכִּת

 .גנוריטקעיָארּפ :גנורינַאלּפ .נ ,הָניִכְּת

 -עג :טײקילַײא :טייקלענש .נ ,הָּפיֵכָּת
 ,ּפעטש :טָאנ :טייקידניווש

 :טייקרעלוגער :טײקטֿפָא .נ ,תֹופיִכַּת
 .ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ;טייקכעלגנירד

 ןוֿפ לָאצרעמ) סעגירטניא .ריז ,םיִכָכְּת
 (ְךֹּת

 .טנַאגירטניא .ז ,ןֶכְכֵּת

 .טײקשיטנַאגירטניא .נ ,תֹונָכָכַּת

 .עדנע :ףוס .נ ,לֶכָּת

 ,רעיולב-למיה .ת ,לֹכָּת

 ;סולש :עיסנעמיד :טסעמסיוא .נ ,הָלכְּת
 .ץענערג

 .(קיזומ) ערוטיטרַאּפ .ז ,ליִלֵכֵּת



 תֶבֹּתִֶּת-- תיִלֵכִּת

 :עדנע :ףוס ;גנוצנעגרעד .נ ,תיִלָכַּת
 -ערג :ליצ ;גנונדרָאנַײא-ןבעל ;סולש
 .טעטימערטסקע :ץענ

 .קידנעטשלוֿפ .פ"הת ,תיֵלְכַתְּב =

 .שטנעמ רעשיטקַארּפ ,תיִלָכֵּת לַעַּב --

 .רעקיסעמקעווצ .ת ,יָתיִלְכַּת

 .טייקיסעמקעווצ .נ ,תויַתיִלָכַּת

 .רעכעליולב .ת ,לֵבְלַכְּת

 רעיולב :תלכּת ;יולב-למיה .נ ,תֶלֵכָּת
 -.ףָאטש-בעוו

 .רעיולב-למיה : רעיולב .ת ,יִּתְלִכָּת

 -סיוא ;ןרינַאלּפ .י"פ ,(ןּכְתִי ,ןֵכָּת) ןֹכֶּת
 .ןצַאשַּפָא : ןשרָאֿפסױא :ןטסעמ

 -עגסיוא :ןרעװ טרינַאלּפ ,ןֵכָּתִה --
 יןרעוו טשרָאֿפעגסױא :ןרעװ ןטסָאמ

 .ןרעוו ךעלגעמ

 .רשֿפא : ךעלגעמ .פ"הת ,ןֵכָּתִי --

 ז ךעלגעמ סע זיא יצ ?ןֵכָּתִיֲה --

 -כערסיוא :ןטסעמסיוא :ןרינַאלּפ ,ןֵּכַּת --
 ,ןטיירגוצ ; ןצַאשּפָא : ןענ

 ןטסָאמעגסיױא ;ןרעװ טרינַאלּפ ,ןֹוּכִּת -

 .ןרעוו טנכערעגסיוא :ןרעוו

 -עגטסעֿפ :טלַאהטנַא ; טלַאהניא .ז ,ןָכֹּת
 .טעטיטנַאװק :לָאצ ;סָאמ עטצעז

 .עימָאנָארטסַא .נ ,הָּנִכְּת

 .גנורינַאלּפ .ז ,ןֹונָכִּת

 :םַארגָארּפ-רעטַאעט :נ ,הָּיְנְכִּת
 .םַארגָארּפ -ןטרעצ

 "נָאק

 .םַארגָארּפ ; ןַאלּפ .נ ,תיִנָכֵּת

 ."ןַאלּפ :רעקיסעמנַאלּפ .ת ,יָתיִנָכִּת

 .טײקיסעמנַאלּפ .נ ,תּויְתיִנְכִּת

 ,םיִכירָכַּת -
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 .ןריטקעיָארּפ :ןרינַאלּפ .י"פ ןֵנָכֵּת

 טריטקעיָארּפ :ןרעװ טרינַאלּפ ,ןֹונְכִת --
 .ןרעוו

 :לטימ :קיטקַאט :רעװענַאמ .ז ,סיִסָכֵּת
 :טײקכעלֿפעה :לטרָאֿפ :עיגעטַארטס

 .עטעקיטע

 :רעשיגעטַארטס ;רעשיטקַאט .ת ,יָסיִסְכַּת
 .רעשירעווענַאמ

 -ַאמ ;רעקיטקַאט ;געטַארטס .ז ,ןֶסיֵסְכַּת
 .רערירווענ

 .קיטקַאט :עיגעטַארטס .נ ,תּונָסיֵסְכִּת

 :ןרירוענַאמ :ןריֿפרעטנוא .י"פ ,סָסָכֵּת
 .קיטקַאט ןטכַארטוצ

 -עטַארטס ןרעוװ טכַארטעגוצ ,סֹוסְכֵּת --

 .רעװענַאמ ,קיטקַאט ,עיג

 ןדניברַאֿפ .י"ועפ (ףֹּכְתִי ,ףֵכָּת) ףֹכָּת
 :ןעײנֿפױנוצ :ןרעדנַא ןטימ סנייא

 ןכָאנ סנייא ןעמוקנָא :ןעיײננעמַאזוצ

 .ןרעדנַא

 .טֿפָא ןרוחרעביא ;טֿפָא ןכַאמ ,ףֵּכַּת --

 .ןלעטשנעמַאזוצ : ןדניברַאֿפ ,ףֵּכְתַה --

 .ךַײלג : ןיוש ;דלַאב .פ"הת ,ףֶכֵּת

 .טנעמָאמ ןטימ ,דּיִמּו ףֶכֵּת --

 .טײקטּפָא .ז ,ףֵכָּת

 -רעביא :עקעד :לקעּפ ;לטניב .ז ּךיִרְכִּת

 .שזַאלַאבנַײא :גנוקעד

 ןיא םידגב ,םיכירכַּת :
 .ןבָארגַאב טרעוו תמ ַא עכלעוו

 .טישכַּת :טַאי :קומש ;גנוריצ .ז ,טיִׁשָכֵּת

 .(.דעמ ,עימעכ) טַארַאּפערּפ .ז ,ריִׁשְכַּת

 .סנַאש :טייהנגעלעג .נ הָרָׁשְכַּת

 -סיוא-ווירב :גנובַײרשכרוד .נ ,תֵבֹּתַכְּת
 .ץנעדנַאּפסערָאק ;שיוט
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 .טַאטקיד .ז ,ביִּתָכַּת

 :טישנָא-גרַאב ;לגרעב .ז ,לֵּת
 ,גרַאב

 .תוֿברוח ןוֿפ גרַאב ,םֶלֹוע לֵּת --

 -נַארט ַא רעטניה טישנָא-דרע ,בֵּנ לֵּת --
 ,ייש

 -הברוה

 -גַארט ַא רַאֿפ טישנָא-דרע ,הָזָח לֵּת -
 / .ייש

 ןוֿפ ןיז ןיא) םִי ַא ,"לָׁש םיִּלִּת יִלֵּת -
 .(עגנעמ ַא

 -ֿפױא ךעלצנעג ןרעװ ,ֹּלֵּת לַע דֹמָע --
 .טיובעג

 .קירוועוו .ז ,ןְליִאדאָלְּת

 ;ןַײּפ :שינרעטַאמ ןוא ימ .נ הָאָלְּת
 .הרצ

 .ץיה :המימח :שינעקורט .נ ,הָבּואְלַּת
 -נעהוצֿפױא לרעױא ;רעגנעה .ז ,יֹאֵלָּת

 (ילּכ ַא ַײב) ןעג

 .עטַאלּפ -ןטקיד .ז ,דיִּבלַּת

 :טכַארט :גנודיילק :וטנָא .נ ,תֶׁשֹּבִלִּת
 .םרָאֿפינוא

 .יינש .ז גֶלֵּת

 -ֿפיױא :ןעגנעה .י"פ ,(הָלְתִי ,הֶלָת) הלָּת
 ןַײז :ןעגנעהרַאֿפ :ןעגנעהנָא :ןעגנעה

 .קיגנעהּפָא ןכַאמ :קיגנעהּפָא

 -ץגֿפױא :;ןרעװ ןעגנָאהעג הֵלָּתַה =

 -ֿפױא :ךיז ןעגנעהנָא :ןרעו ןעגנָאה
 .ךיז ןּפַאכנָא :ךיז ןעגנעה

 -ּפָא :ןעגנעהרַאֿפ :ןעגנעהֿפױא ,הֵלֵּת --
 .ןגייל

 ;רענעגנָאהעגֿפױא :רענעגנָאהעג .ת ,אּולָּת
 .רענעגנָאהרַאֿפ .

 .טֿפַאשטרובעג :לָאצ-טרובעג .נ ,הָדּולְּת

 לֶּת -- ביִתָכַּת

 ;רענעגנָאהעגֿפױא ;רענעגנָאהעג .ת ,יֹולָּת
 -לֿפיײװצ : רעקיגנעהּפָא : רענעגנָאהרַאֿפ
 .רעטֿפַאה

 -ַאב טשינ ;רעקידקֿפס ,דֵמֹועְו ּולּת -
 .רענעסָאלש

 -בלעז :רעקיגנעּפָאמוא ,יֹולָּתייִּתְלִּב --
 .רעקידנעטש

 טרָאװ :עילטעּפ :רעגנעה .ז ,יּולְּת ,יולְּת
 רעד רעביא ןבירשעגוצ תוא רעדָא

 -ּפָא :גנובייהרעד :גנובײהֿפױא .ז יּוּלִּת
 ,גנוגייל

 .טנַאה יד קידנבײהֿפױא דָיייּולַתַּב א

 .עקווַאדָארב ;סקּוװנָא .ז ,לּולָּת

 -נעגנעהּפָארַא : רעקידעּפושמ .ת ,לולָּת
 .רעקיד

 ,גנוטישנָא-םיעוּפש .ז ,לּולְּת
 .עלעגרעב .נ ,תיִלּולְּת

 ,גנודַײנש- ןטַײב .ז ,םּולּת

 .עלעגרעב .ז ,ןולָּת

 -ָאלקרַאֿפ :הנעט :עגַאלקנָא .נ ,הָנּולְּת
 ,גנוג

 -ַײזַאב-םערעװ ;גנומרעװטנַא .ז ,ַעֹולַּת
 ,גנוקיט

 .רענעסירעגּפָא .ת ,ׁשּולָּת

 יּפָא :לטעצ:טַײרּפָא :ןָאּפוק .ז ,ׁשֹולְּת
 .לסיר

 טרָאװ רעדָא תוא ;טײקיגנעהּפָא .נ ,תּולּת

 .הרוש רעד רעביא ןבירשעגוצ

 -ןלַײֿפ :רעגנעה-ןקָאה :רעגנעה .ז ,יִלָּת
 -סנָאק-ןרעטש) ןָאקַארד רעד ;לטַײב

 .(עיצַאלעט



 עֹלֶּת - הֶיְִּת

 .הילּת : גנוגנעהֿפױא :גנוגנעה .נ ,הָּיִלָּת

 -טסורב ;ןָאילַאדעמ ;קָאלערב .ז ,ןֹויְלֵּת
 ,(גנוריצ) לרעגנעה

 .טייקידעפושמ .נ ,תֹוליִלָּת

 ,םיִלָהֶּת ןוֿפ גנוצריקּפָא .ר"ז ,םיִּלִּת

 .טײקשינילַּת .נ ,תּונְיְלַּת
 .רעקנעה :ןילַּת .ז ,ןָיָלֵּת

 .ךרוד ןסקיוועג ןוֿפ למַאוֿפױא .ז,ׁשיִלָּת
 -עגּפָא :טײקטקילֿפעגּפָא ;גנוקילֿפּפָא
 .רעכעלסַײרּפָא : טייקנסיר

 ;גנוסַײרּפָא :גנוקילֿפּפָא .נ ,הֶשיִלְּת
 -רעביא ;גנוסַײרסױרַא ; גנוסיײרסיוא
 .ך"נַּת ןיא טנעצקַא-סַײר

 -עגסוא :טײקנסירעגּפָא .נ ,תּוׁשיִלּת
 ,טײקטלצרָאװעגסױא :טייקנסיר

 עניילק ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ .ז ,דיִּכְלֵּת
 -נָאק :טײקצנַאג ןייא ןיא ךעלכלייט
 ,עיצַארטנעצ

 -נָא ;ןֿפױהנָא :ןעלגרעבנָא .י"פ ,לֵלֵּת
 .םיעוּפש ןטישנָא ; ןסיוטש

 .ןרעװ טישעגנָא ,לֹולָּת --

 ;ךיז ןבײהֿפױא ;ןבײהֿפױא ,לֵלְתַה -
 .ןרעוו טישעגנָא

 ;ןטעּפשּפָא ; ןטָאּפש ;ןקזוחּפָא ,לֵתָה --
 ,ןכַאלּפָא

 -עגּפָא :ןרעו טקווחעגּפָא ,לָתּוה =
 ןרעוו :ןרעוו טכַאלעגּפָא ;ןרעװ טָאּפש
 .טָאּפש וצ

 -רעבוט :עקטָאכעשט :;עטָאכוס .נ ,תָלָּלַּת
 ,זָאלוק

 ןשיווצ ווָאר ;טַײבנשיװצ :טַײב .ז ,םֶלָּת
 .ןטַײב

 .ןטַײבנשיװצ עטיירב ,הָעיָבְר יֵמְלִּת ==
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 טסייה'ס ,ןַאּפש ןיא ןייג ,םֶלָּתַּב ךֹלֶה --
 -ןשיװצ יד ןריֿפ סע יו ,ךַײלג ןייג
 .ןטַײב

 ;ןטַײב ןשיװצ סעװָאר ןכַאמ .י"פ ,םָלֵּת
 .ןטַײבנשיװצ ןדַײנש

 -ןשיווצ ןיא ןרעװ ןטינשעצ ,םֹולָּת --
 ,ןטַײב

 -נשיווצ ןוֿפ רעדַײנש :רערעקַא .ז ,םֶלֵּת
 ,ןטַײב

 רעטנוא - ; גנונרעל ' :ערעל .ן ,דּומְלַּת

 .(תוינשמ טימ ארמג) דוֿמלַּת :טכיר

 -עגנעמַאװצ דומלַּת ,יִלְבַּב דּוּמְלַּת -
 ךרוד הנשמ ףיוא ס'ארמג ןוֿפ טלעטש
 'ר ךרוד .דער) םימכח-ידימלַּת רעלֿבב
 .(לֿבב ןיא ישָא

 -עגנעמַאזוצ דומלַּת ,יִמְלַׁשּורְי דּומְלַּת --
 ךרוד הנשמ ףיוא ס'ארמג ןוֿפ טלעטש
 .דער) םימכח-ידימלַּת עקידלארׂשי-ץרא
 .(ןנחוי יר ךרוד

 ;טכיררעטנוא-הרוּת ,הָרֹוּתידּומְלַּת --
 ןוא רדח ןשיװצ עֿפוטש) לוש-דומלַּת
 .(הבישי

 ,רעשיטסירומלַּת .ת יֵדּומְלַּת

 .לַאנַאק .ז ,יֵמְלַּת ,יִמְלֵּת
 ,רעליש .ז ,דיִמְלַּת

 .רעטנרעלעג ,םֶכָח דיִמְלַּת -

 .טַײבנשיװצ רעלָאמש .נ ,תיִמְלֵּת

 .ןרעדולּפ .ר"ז ,ןיִסלֶּת

 .ןרעװ קידמערעװ .ע"פ .ַעֵלָּתִה (ַעֹלָּת)

 -עװ ןקיטַײזַאב :ןעמרעװטנַא .ַעְּלַּת --
 .ןכַאמ טור :םער

 ;םערעװ ןוֿפ ןרעוו טקיטַײזַאב ,ַעֹוּלָּת --

 -נָא ;טױר ןרעוװ :ןרעװ טמערעװרַאֿפ
 .רעדיײלק-רוּפרוּפ ןיא ךיז ןוט
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 ןקיטַײזַאב :ןרעװ טמערעװרַאֿפ ;ַעָלְתַה --
 .ךעלעצרָאװ עניד

 .ןרעוו קידמערעוו ,ַעַלְתֶה --

 .לוש-סגנודליב : עימעדַאקַא ז ,ףֶלָּת

 ,(תויַּפְלַּת 'ר) .נ !הּיִּפְלַּת
 .סָאלש

 ;גנוטסעפ

 .רעטיובעג לוֿפטכַארּפ ,תֹויָּפְלַתְל יּונָּב --

 .(שימֿפיונוצ) טַארעמָאלגנָאק .ז ,טיִקָלֵּת

 יּפָא :ןסַײר .י"פ ,(ׁשלֶתִי ,ׁשֵלָּת) ׁשלָּת
 .ןסַײרסױרַא ;ןסַײרסױא : ןסַײר |

 ןסירעגסיוא :ןרעװ ןסירעגּפָא ,ׁשֶלָּתִה --
 .ןרעוװ טלצרָאװעגסױא ; ןרעוו

 ,ןסַײרסױרַא : ןטַײרּפָא ,ׁשֵּלֵּת --

 ,יירד .מ"ש ,תֶלָּת

 .(ערבעגלַא ןיא) סםָאנירט ,רָבֲא-תַלְּת --

 -ילעוו רעקידלדערַײרד ,ןָפֹואֹּתַלְּת --
 .דעּפָאס

 .רעקידעיסנעמידיַײרד ויִּדַמְמ-תַלְּת --

 ַחיׂש"תַלְּת יד

 ,ןשטנעמ

 .רעקירעידַײרד ,יִתָנָׁש-תַלָּת --

 ;גיוארעניה :גנולקיוו-ןקָאל ז ,לּותְלִּת
 .עקװַאדָארב

 ַײרד ןוֿפ ךערּפשעג

 .עטרעטס :גרַאב :קָאל .ז ,לֵּתְלַּת

 -נָא :ןריברַאק :ןקָאל ןכַאמ .י"פ ,ָּתלַּת
 .ןרילוד

 טרילודנָא :ןרעװ טריברַאק ,לֹוּתְלִּת --
 .ןרעוו

 ,(סקיוועג-עשַאּפ) ענישטינָאק יז ,ןּתְלִּת

 ,רעקידלטעלבדַײרד .ת ,יִנָּתִלִּת

 ,םֹמָּת עז .רעטקידנערַאֿפ .ע"פ ,םַּת

 -מוא ;רעטקעלֿפַאבמוא :רעצנַאג .ת ,םָּת

 ר יאשע שש שא יע - ַעֹלָּת

 -מוא ;רעוויאנ :רעטושּפ :רעקידלוש

 .רעטקידעשַאב

 .עיֿפַארגילַאק ,הֵּמַּת הָביֵתָּכ -

 -טקעלּפַאבמוא :טײקיטרַאֿפטכער .ז,םֹּת
 =וװְיַאנ ;טײקצנַאג :טייקנייר ;טייק
 טײקכעלטנרָא :טייקידתומילש :טעט

 עיר םוש ןָא ;טײהרעװיַאנ וּמָּתְל =
 ,ןיימ

 ןיא :טײקצנַאג רעייז ןיא ,םָּמָתּכ -
 ,טײקלוֿפ רעייז

 הנווּכ ענייר ַא טימ ,בֵל"םָתִּב --

 .טעטיוװִיַאנ סיוא ,ֹּמּת יֵפְל -

 -ָאד םעד ןיא :טרָאד .פ"הת ,ןֵּמִּת ,םָּת

 דומלַּת טיול) לארׂשי-ץרא ;ץַאלּפ ןקיז
 ,(ילבב

 .ז ,דֶמֵּת ,דֶמֶּת ,דָמָּת

 .דעמ  ןַײװ

 ;ןצעננַײא .י"פ ,(דֵמְתִי ,דַמֵּת) רֹמָּת
 .ןצעזרָאֿפ ;ןוט רדסּכ :ןרעסַאװרַאֿפ

 ןשימנעמַאזוצ ,ןסיגנעמַאזצ ,דֵמָּתַה --

 .(קינָאה ןגעוו) רעסַאװ טימ

 ועקיגנַארטיײװצ

 טימ ןסיגנעמַאזוצ ;דעמ ןכַאמ ,,דֵּמַּת --

 .רעסַאװ

 ךישממ ;קיסַײלֿפ ןטעברַא ,דֵמְתַה --
 .ןַײז קיסַײלֿפ :סייררעביא ןָא ןַײז

 !קידנעטש ףיוא ןעמיטשַאב ,דֵמְתֶה --

 .רדסּכ סעּפע ןוט

 עֿפילברַאֿפ .ע"פ ,(ּהָמְתִי ,ּהֵמָּת) הֹמָּת
 -ייווצ ;ךיז ןרעדנּוװ :ןעניוטש ;ןרעװ

 .ןעלֿפ

 ,ןֿפילברַאפ :ןעניוטש ןכַאמ אַּהַּמַּת --

 ;ןרעדנּוװרַאֿפ ;ןעניױוטש ןכַאמ ,ַּהֵמְתַה --
 .ךיז ןרעדנּווװ



 לָפָׁש - ַתֹנָּת

 -ַא :ךיז ןרעדנּוװ :ןעניוטש .ֵהַּמִּתִה --

 .גנוניוטש ןפורסיור

 -גרעדנּוװ ךיז :רעקידנעניױטש ..ת ַּּהֵמָּת

 .רעקיד

 ךיא :ןיוטש ךיא ייִַּהַמְּת ,יִנֹהַמְּת --
 .ךיז רעדנּווװ

 .(הצילמ) לארשי קלָאֿפ .נ ,הֵּמֵּת

 ;גנורעדנּוװ .ז ,ּהַמֵּת

 ,גנוֿפילברַאֿפ :גנוניוטש

 טרָאװ בײהנָא ןוֿפ אה ,ּהֵמָּתַה אָה --
 .עגַארֿפ ןוא גנורעדנּוװרַאפ ןקירדוצסיוא

 ;גנורעדנווװרַאֿפ

 ;טײקכעלטנרָא ;טײקיטרַאֿפטכער .נ ,הָּמִּת
 וי יי

 .טעטיווָיַאנ ;טייקיטכירפיוא

 .רעשילרעטסיוא ;קַאדושט .ז ,יֹאֵהְמִּת

 ;גנורעדנּוװרַאֿפ :גנוניוטש .ז ,ןֹוהָמִּת
 .טײהנגעלרַאֿפ ;גנוֿפילברַאֿפ

 .קַאדושט :רעשילרעטסיוא .ת ,יִנֹוהְמִּת

 ,רעשילרעטסיוא .ת ,ָהּומָּת

 .ךַאז עקידנֿפורסױרַא גנוניוטש .נ ,הָהּומְּת

 -ַאק ןשידַיי ןוֿפ שדוח רעטנעצ .ז ,זּוכַּת
 ילוי ןיא ןרעב סיוא טלַאֿפ ,רַאדנעל

 געט 17 תיִנעַּת ,ןּוּמַתְּב רָׂשָע הֶעְבִׁש --
 .זומַּת ןיא

 .סעַיװ ןָא שטנעמ .ז ,זֹוּמִּת

 ,גנולַאֿפנַײא :ךורבנעמַאזוצ .נ ,הָטּומָע

 .רעטציטשעג .ת ,ְךומָּת

 .ןטכענרעייא :ןטכענ .פ"הת ,לֹומָּת

 יװ ;טלמונַא יװ ,םֹוׁשְלָׁש-לֹומְתַּכ -
 .עשטשענעוורעד

 ,טלמונַא ןוֿפ ,םֹוׁשְלַׁש-לֹומְתַמ --
 .לעמעג :דליבּפָא ;דליב .נ ,הָנּומְּת

 .רעשירעלָאמ :רעכעלדליב .ת ,יֵנּומְּת
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 .גַײטשֿפױא :גנובייהרעד .ז ,רֹוּמִּת

 .יוװ :טָאטשנָא .י"מ ,רֹומָּת

 :טרעװּכַײלג :טנעלַאוװיװקע .נ ,הָרּומְּת
 ןיא) עיציזָאּפַא :טַײבּפָא ;לָאצּפָא
 דומלַּת ןוא הנשִמ ןיא אּתכסמ :(.מַארג
 ,תונברק יוװ תומהב ןוֿפ טַײבּפָא ןגעוו

 .טנעמַאנרָא-ןעמלַאּפ .נ ,הָרֹוּמִּת

 -טקעלּפַאבמוא ;טייקידתומילש .נ ,תֹּוּמַּת
 .טייק

 ;גנוברַאטש :טייקכעלברעטש :נ ,הָתּומְּת
 .ןרגּפ םַײב טלַאה סָאװ המהב

 .רעכעלברעטש ,הָתּומְּת'ְןַּב --

 ;טַארעמָאלגנָאק :שימנעמַאזוצ .נ ,תָנֹזֶמְּת
 .(עשיכיסּפ ןוא עשיזיֿפ) עיצוטיטסנָאק

 -נולײטּפָא טימ לסיש עסיורג .ז ,יֹוחְמַּת
 סיוא טלייט'מ ןכלעוו ןוֿפ ןקעב :ןעג
 גנוליוהסיוא :עמערָא רַאֿפ ץכעקעג
 ןוֿפ גרַאק ןֿפױא טגיל סָאװ לֹוע ןיא
 .המהב רעד

 יעמערָא רַאֿפ ךיקרוג ,יּוחְמַּת-תיֵּב --

 .ביוטש .נ ,תּוחְמַּת

 .עיצַאלוקלַאקיזַײרּפ .ז ,ריִחָמַּת

 .רָאטַאלוקלַאק- ןזַײרּפ .ז ,ןֶריִחְמִּת

 ,לֿפָאטרַאק ענעבירעצ :עריּפ .נ ,תיִחְמַּת
 .ןסנירג רעדָא ,ןטכורֿפ

 ;דימּת ;ליבַאטס :קידנעטש .פ"הת ,ריִמָּת
 תיב ןיא) ןברק-טנוװָא ןוא -ןגרָאמ
 יהנשמ רעד ןיא אּתכסמ :(שדקמה

 רעַײֿפ קידנענערב-קיבייא ,דיִמָּת רַנ --

 ;שדקמה-תיב ןיא ּפמָאל םענעדלָאג ןיא
 ַא ןיא קידנעטש טנערב סָאװ ּפמָאל
 .שדק-ןורא ןרַאֿפ לוש

 -עלַא רַאֿפ לָאמנייא ,דיִמְתָל תַחַא --
 ,לָאמ
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 -ליבַאטס ;טײקידנעטשַאב .נ ,תּודיִמַּת

 .טײקכעלסַײררעביאמוא :טייק

 :רעליבַאטס ;רעקידנעטשַאב .ת ,יִדיִמֵּת

 .רעטנענַאמרעּפ ;רעטֿפַאהרעיױד

 ;גנוֿפילברַאֿפ ;גנורעדנוװרַאֿפ .נ ,הָהיֵמְּת
 .גנוניוטש

 .טייקשילרעטסיוא .נ ,תֹוהיֵמְּת

 ;גנוציטשרעטנוא :עציטש .נ ,הָכיֵמָּת

 -ַאּפשרעטנוא ;גנונעלרעטנוא ;ףליה
 ,גנור

 -מוא :רעצנַאג ;רעקידתומילש .ת ,םיִמָּת
 -מוא ;רעטרירַאבמוא :רעטקעלֿפַאב

 .רעווַיַאנ ; רעקיטרַאֿפטכער : רעקידלוש

 ;רעקידנַאטשרַאֿפניײא ,תֹועָּד םיִמָּת --
 .רעקימיטשנייא

 ,רעקינילדָארג ,ְךֶרָּד םיִמָּת --

 -כירֿפיױא ןוא תמא ,םיִמָתְבּו תָמֵאָּב -
 .קיט

 -ילדָארג ןוא רעכעלרע ,םימָּת ּךֶלֹוה --
 .רעקינ

 -ײטש-לקַארָא ,םיִּמִתְו םיִרּוא .ר"ז ,םיִּמִּת
 ,רענ

 -רע :דלושמוא ;טעטיװיַאנ .נ ,תּומיִמָּת
 ,טײקיטרַאֿפטכער :טייקכעל

 .גנוזייל .נ ,הָסיֵמְּת

 -נַאלש ;רעכיױה :רעקיסקיװעג .ת ,ריִמָּת

 ,רעק

 ,טײקנַאלש :;טייקיסקיװעג .נ ,תֹוריִמְּת

 -גוא :ןציטש .י"פ ,(ְךֹמְתִי ,ְךֵמָּת) ְךֹמָּת
 :ןענעלרעטנוא :ןֿפלעה :ןציטשרעט
 .ןרַאּפשרעטנוא

 טרעַאב :ןרעװ טרעעג ,דֹובָּכ ְךֹכִּת --
 .ןרעוו

 ןּונָמֶּת -- תּודיִמְּת

 .רעריגער :רעשרעה ,טֶבָׁש ְךַמֹוּת -

 -רעטנוא :ןרעװ טציטשעג ָדֵמְּתִה --

 ;ןרעװ ןטלַאהעגרעטנוא ;ןרעװ טציטש
 -עגרעטנוא :ןרעװ טנעלעגרעטנוא

 .ןרעוו טרַאּפש

 ,ןיירכ 5 ,הָכְמַּת נ ,אָכְמִּת ידָמִּת

 ,סיטלַאיָאר :עמעיטנַאט ,גּולְמַּת

 .טײקנצלַאזעג .ג ,תיִחּולְמִּת

 .עיצַארטנעצנָאק-ןצלַאז .ג ,תַחַלְמִּת

 .ָאטערביל .ז ,ליִלְמַּת

 .ץכעליּֿגנָא :ץכעליֿפ .נ ,תיִלָמַּת

 טקידנעעג .ע"פ ,(םַּתִי ,םֹּתִי ,םַּת) םֹמָּת
 ןקידנע :ןרעװ טקידנערַאֿפ :ןרעוו

 :ןרעװ טעטכיניַאֿפ :ךיז ןזָאלסױא :ךיז
 .ןרעוו טדנעלרַאֿפ

 .ףוס םוצ זיב ,ֹוּמִּת דַע --

 -נערַאֿפ :ןקידנעסיוא :ןקידנע ,םַּמִּת --
 .ןקיד

 -רעד ;ןקידנעסיױא :ןקידנערַאֿפ ,םָתָה --

 -רַאֿפטכער ןכַאמ !ןטכינרַאֿפ :ןצנעג

 י.קיט

 -רַאֿפ ;קיטרַצֿפטכער ןכַאמ ,םַמְתַה -

 .ןצנעגרעד :ןקידנע

 -רַאֿפטכער ןוא ךעלרע ןרעוו ,םֵמְתִה א

 .קיט

 ;רעװַיַאנ סלַא ךיז ןזַײװ ,םַּמַּתִה --
 -נָא ןכַאמ :עלעמעל סלַא ךיז ןזַײװ
 ,םַּת ַא ןוֿפ לעטש

 .(סָאמ-האוֿבּת) בֵק ַא ןוֿפ לטכַא .ז ,ןָמֹּת

 ,טרָאד .פ"הת ,ןָּמִּת

 -לּוװ סוּפָאטקָא) רעקיסיֿפטכַא .ז ,ןֹונָמִּת
 ,(שינעֿפעשַאב-םַי ,סירַאג



 יאֵנְּת - ַעּונְמִּת

 ;גנודַײמרַאֿפ .נ יַעֹונְמִּת

 .(.דעמ) גנולדנַאהַאב
 עוויטנעווערּפ

 עקידלטנעװטכַא ,רעדעָאטקָא .ז ,ןֹויָנֵּמִּת
 .(.מָאעג) עדימַאריּפ-לּפָאט

 רעטסעקרָא רעקינָאזרעּפטכַא .נ ,תיֵנָמַּת
 ,רָאכ רעדָא

 .ג הָעְְמִּת
 .טלַאטש

 -נַא-לייה רעוויטנעווערּפ

 .רעוויטנעווערּפ .ת ,יִעְנֶמִּת

 ,גנוזָאלעצ ;גנוסילֿפעצ .ז ,סֶמָּת

 ,גנוזייל .נ ,הֶּסִֵמְּת

 .לידָאקָארק .ז ,חֶסֶמִּת

 ,טַאקינומָאק .ז ,ריִסְמַּת

 -ַאטימסנַארט :גנובעגרעביא .נ ,תֶרֹסֶמִּת

 .עיסימסנַארט ;עיצ

 -קעּפסנָאק :גנוכַאמ-רוציק .נ ,תֹוצָמִּת

 ,גנוריט

 -סקע :טַארטנעצנָאק :ץנעסע .נ ,תיִצְמַּת
 .רוציק :גוצסיוא ;טֿפַאז ;טקַארט

 ןטלַאהרַאֿפ ,תיֵצְמַּתַה םַּד -
 .טולב ןּפָארט רעטצעל

 ;רעויטקַארטסקע .ת ,יִתיִצָמַּת
 .רעקידרקיע :רעטרירטנעצ

 ;טולב

 :טקַארטסקע ןעמענסױרַא .י'פ ,תַצָמַּת

 .טקעּפסנָאק ןכַאמ

 .ןרעוו טריטקעּפסנָאק ,תֹוצָמִּת --

 ,לטייט :םיובלטייט ;עמלַאּפ .ז ,רָמָּת

 ,םיובלטייט :עמלַאּפ .ז ,רָמֹּת

 .ךיז ןבייהרעד .ע"פ ,רֵּמַּת (רמּת)

 ;ךיז ןבײהֿפױא ,רֵמֵּתִה --

 .ןרעוו
 ןבייהרעד
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 -סױא :לטייט :םיובלטייט :נ הֶרָמִּת
 .(סקיוועג ןיא) ץרַאטש

 .טנעמַאנרָא-ןעמלַאּפ .נ ,הָרֹּמִּת

 ..רוטילָאּפ .ז ,טּורְמַּת

 .ז ,ןֹורָמִּת

 .ז ,ןּורָמִּת

 .זיְקּורְמַּת

 .ןֿפָאטש-עשיטעמסָאק ,םיִקּורְמַּת --

 .עירעמוֿפרעּפ .נ ,הָּיִקּורְמִּת

 -געוו ;ןכיײצ-געװ טימ לַײז .ז ,רֹורְמִּת
 .(ןזעװ-עיצַאקינומָאק ןיא) דליש

 -טרעטיברַאֿפ .ר"ז ,םיִרּורְמַּת (רּורְמַּת)
 .הרצ ;ייװ ;שינרעטיב :טייק

 ,לטרָאֿפ :קיטקַאט :רעװענַאמ

 ,גנורירטשומ ;גנורירווענַאמ

 .םוֿפרעּפ :קיטעמסָאק

 -רעקרַאֿפ ןוֿפ גנומיטשַאב .ז ,רֹורְמִּת !
 .עיצַאזילַאנגיס ןוא סנכייצ

 ;ןרירװענַאמ .ייפ ,ןֵרָמַּת
 .סערוװענַאמ ןכַאמ

 :ןרירטשומ

 .לעמעג :קיטַאב .ז יַחיִׁשָמִּת

 ,(סוערּיַא סינַאק) לַאקַאש .ז ןֵּת

 ,הנשַמה-ימכח יד ןוֿפ רעטנרעלעג .ז ,אָּנַּת
 ןועמש ןוֿפ א'א אתיַרב ,אּתֿפסוּת

 הדוהי 'ר ןוֿפ םידימלַּת יד זיב קידצה

 ,(איׂשנה

 סָאװ אנַּת ,אָרָּב אָנֵּת --
 .אּתיַרב רעד ןיא קורדסיוא

 םוצ טמוק

 - אנּת רעטשרע רעד ,אָּמִק אָּנַּת -

 ןטשרע ןיא קורדסיוא םוצ טמוק סָאװ

 :אֹּתיַרב רעדָא הֹנשִמ רעד ןוֿפ לייט
 .רעטנרעלעג רעסיורג

 ןיא) אנַּת רעטצעל רעד ,אֶרְתַּב אָּנַת --
 .אּתיַרב רעדָא הנשִמ רעד ןוֿפ אֹפיֵס

 .שינערָאװַאב ;עלוזוַאלק ;גנידַאב .ז ,יֹאַנְּת
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 ;ןעגנוגנידַאב .ר"ז ,םיִאָנְּת --

 .הלּכ-ןתח ןשיווצ

 טערקעד -- יסינרעדרָא ,יֹאַנִּת-לַעדֹוצ --
 -סגנוריגער ַא ,טכירעג ןטסכעה ןוֿפ-
 סָאװרַאֿפ ןדנירגַאב ןעמוק לָאז טמַא
 סולשַאב ןַײז ּפֶא טשינ טֿפַאש רע
 .רעגריב ןקידנענָאמ םעד ןגעק

 סָאװ ,ױרֿפ ַא רַאֿפ טג ,יאֵנְּת-לַע טֶג --
 רעדָא המחלמ ףיוא טייג ןַאמ ריא
 ,תוחילש עכעלרעֿפעג ַא ףיוא

 ךַאמּפָא

 .טײקיאעֿפדנַאטשרעדיװ .נ ,תֶדֹגָנִּת

 .(קיזומ ןיא) גנוריטנעמורטסניא .ז ,ןּוּגְנִּת

 .ןריטנעמורטסניא .י"פ ,ןֵּגָנֵּת

 .ןרעוו טריטנעמורטסניא ,ןֹוגְנִּת --

 ;ןריטקַארטנָאק .ע"פ ,(הָנָתִי ,הָנָּת) הנִּת
 .ןטכיררעטנוא ; ןרידוטש ;ןענרעל

 -ַאב :ןלעטשרָאֿפ :ןלייצרעד ,הֵּנַּת --
 .ןגָאלק

 -טנָאק :ןעגנוגנידַאב ןלעטש ,הֵנְתַה -

 -ּפָא ןַא ןגעוו ןעלדנַאהרַאֿפ ;ןריטקַאר
 .ךַאמ

 -יצַאב-עביל ןבָאה ,םיִבָהֲא הֵנְתַה --
 .ןעגנוא

 טכַאמעגּפָא :ןרעװ טמיטשַאב ,הֵנָתֶה --
 .ןרעוו טדערעגּפָא ; ןרעוו

 םימכח ערעזנוא ,ןָנָּבַר ּונָּת ,ןָנָּבַר ֹונָּת --
 ,טנרעלעג ןבָאה

 ;ןליוורעדיװ .נ ,הָאּונָּת
 .טֿפַאשרענ

 -געק :דיירסיוא

 -מַאזנַײא :טינש :שינעטערעג .ניהָבּונָּת
 ;ןטקודָארּפ -ןטרָאג ןוא -דלעֿפ ןוֿפ גנול
 ,גנולמַאזנַײא

 -קַאװ : עיצַארביװ ; גנוגעװַאב .נ ,הָדּונְּת

 ,גנורעדנַאוװ ;גנול

 יַנְּת -- יאֵנְּת

 עיציזָאּפ ;ןגיל ןוֿפ טרַא :ור .נ ,הָחֹונְּת
 "ורטסניא-קיזומ ףיוא טנַאה רעד ןוֿפ)
 .(טנעמ

 .ףַאלרעױא ,ןְזאיָּדּונְּת .ז ,ְךּונָּת

 ,גנולייצרעד .ז,יֹונֵּת

 .למירד .נ ,הָמּונְּת

 -יטילָאּפ ,עשיזיֿפ) גנוגעװַאב .נ ,הָעֹונּת
 ;לַאקָאװ :גנולקַאװ :טסעשז :(עש
 .רעכליהניײלַא

 -ָאוװ רעגנַאל .,(הָּכְרַא) הָלֹודְנ הָעּונְּת --
 קיריִחו י-- לֹודְּג ץמָקַו 7) לַאק
 ןםֶלֹוחְו ו ,ןקּורּוש| ּו ,{הָריֵצו -= ,{לֹודְּג
 .(ןלַאקָאװ עגנַאל ןענעז

 -ָאװ רעצרוק ,(הָרְצְק) הֶּנַטְק הֶעּונָּת --

 ייִחַו = .וֶטִק ץמקַו ,ןחֶּתִפַו -=) לַאק
 ןענעז ןְזּוּבִקַו -- .ןלֿגִסַ -+ .וֶטֵק קיר
 .(ןלַאקָאװ עצרוק

 -ַאמ-סגנוריקנַאלֿפ ,םִיַחָקְלֶמ תַעּונְּת -
 ,(עיגעטַארטס .טילימ ןיא) רעווענ

 .רעקיכליהניײלַא :רעלַאקָאװ ית ייִעֹונְּת

 :טעּפמיא ;גנוווש :בײהֿפױא .ניהָפּונָּת
 .עכָאֿפ

 -ַאמ ןיא) דָאר-גנוווש ,הָפּונְּת'לַנְלַנ --
 .(ןעניש

 -נֿפָא :גירק-ףירגנָא,הָפּונְּת-תָמָחְלִמ --
 .עוויס

 .ןוויוא .ז ,רֹוּנִּת

 יע: ןוויוא ןַא ַײב רעטעברַא .ז ,ןֶרֹוּנַּת

 ,(א"א יירעסיג-ןזיַײא ,קירבַאֿפ א

 טנעמגַארֿפ רעלַאניֿפ) ַאצנעדַאק .ז ,חַנֵּת
 ,(גנוֿפַאש רעשילַאקיזומ ןיא

 ,גנוטסיירט ;טסיירט .ריז ,םיִמּוחְנַּת

 .שינערָאװַאב : עלוזוַאלק ;גנידַאב .זזינְּת
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 ,טגָאזעג זיא אֹּתיַרב רעד ןיא .ע"פ ,אָיָנַּת
 ,(ארמג ןוֿפ בײהנָא)

 רואינש יבר רַאֿפ .צַאב ,אָיָנַּתַה לַעַּב =

 יֵטּוקל , רֿפס ןוֿפ רבחמ) ידַאלמ ןמלז
 טימ ןָא ךיז טבייה סָאװ ,'םיִרָמֲא

 .("אָיְנַּת ,

 ןַא ןיא) שינערָאװַאב ;לוזוַאלק .נ ,הָיָנּת
 .(ךַאמּפָא

 ;לידָאקָארק .ז ,םיִּנֵּת

 .ןלַאקַאש -- "ןֵּת,

 ,לידָאקָארק .ז ,ןיִּנַּת

 .ןשינעֿפעשַאב-םַי עסיורג ,םיִניִּגַּת --

 .ןרערט-לידָאקָארק ,ןיִּנֵּת תֹועְמִּד --

 יגנַארטײװצ ;רערעדנוקעס ת ,יִנָיְנִּת

 .רעק

 ,םיִאיִבְנ הָרֹוּת ןוֿפ תיר .ז ְך'ַנֵּת
 ,לביב -- םיִבּותַּכ

 .רעשילביב :רעשיכ"נַּת .ת ,יָכ"ָנֵּת

 רימ ןבָאה הֹנשִמ רעד ןיא .ע'פ ,ןַנִּת
 -נַײרַא םַײב ארמג רעד ןיא) טנרעלעג
 ,(הנשִמ ןיא ריֿפ

 ;גנוגעװַאב ןיא ןזָאל .ייפ ,ַעֵנְתַה (ַעֹנֵּת)
 .ןרעדורֿפױא ;גנַאג ןיא ןזָאל

 ;גנוגעװַאב ןיא ןרעוו טזָאלעג ,ַעָנְתֶה --

 -ורעגפיוא ;גנַאג ןיא ןרעוו טזָאלעג

 .ןרעו טרעד

 .רעיוב-ןוויוא .ז ,רָּנֵּת

 -ביור ,ַאבלַא ָאטיט) שטַאהוּפ .נ ,תָמָׁשְנִּת

 .עצירעשטשַאי ;(לגױֿפ

 .קױּפלסעק .ז ,ןָּפְנִּת

 .קױּפלסעק ַא ףיוא רעקױּפ .ז ,יאֵנָּפְנִּת

 -ַא ;זַײרקמורַא ;גנוזַײרקמוא .נ ,הָּבֶסְּת

 ,ייגמור

 | ןופ לָאצרעמ

 -מָאק :גנולקיװרַאֿפ עשיכיסּפ .ז,ְךיֵּבְסֵּת
 ,(רעשיכיסּפ) סקעלּפ

 - סקעלּפמָאק-סוּפידע ,סוּפיִדַא ְּךיֵּבְסִּת --
 .(רעטומ רעד וצ גנַארד רעלעוסקעס)

 -טייקיטרעוורעדנימ ,תֶותיִחַנ ְּךיִּבְסִּת --
 .סקעלּפמָאק

 -רעטנָאלּפ :גנורעטנָאלּפרַאֿפ .נ ,תָכּבסְּת
 .ץיצַאקילּפמָאק ;גנולקיװרַאֿפ :שינ

 -ַאש עשילַאקיזומ עטעטכירעג .ז ,ריִּדְסִּת

 -יטש רֶעדָא טנעמורטסניא רַאֿפ) גנוֿפ

 ,(ןעמ

 .טירטקירוצ :;גוצקירוצ .נ ,הָנּוסְּת

 .רעטריטנעמרעֿפסױא .ת ,סּוסָּת

 ,ביוט עניילק עדליוו .ז ,ליֵסָּת

 :רעקידנריטנעמרעפ .ת ,סיִסֵּת

 .ןַאּפמַאש :רעק

 -ידנריוי

 -יא) ;גנוריוי ;גנוריטנעמרעּפ .נ ,הָסיֵסְּת

 ,גנורעדורֿפױא :שינעכָאקעצ (.גרעב

 .גנולעטשרָאֿפרָאידַאר .ז ,תיֵּכסִּת

 .סָאטּפמיס .ז ,תָנֹמְסִּת

 .טײקיסילֿפ עטרעַײזעגכרוד .ז ,ןיִנְסַּת

 :ןריטנעמרעֿפ .ע"פ ,(סֹסְתִי ,םֵסָּת) סֹסִּת
 -8 וא :ךיז ןכָאקעצ :ךיז ןכָאק ;ןריוי
 .ךיז ןגער

 ןכַאמ ;ןריטנעמרעֿפ ןכַאמ ,םֵסֶתַה -

 .ןעמרוטשֿפױא :ךיז ןכָאק ןכַאמ : ןריוי

 -נעמרעפ וצ ןרעוו טריפרעד ,סֵסְתֶה ==

 .ןרעוו טכַארבעגֿפױא ;גנוריט

 ,גנורוי :טנעמרעֿפ .ז ,סֶּסֵּת ,סָסֹּת

 .גנורעשּפָא-רָאה .נ ,תֶרֹּפִסְּת

 .טסקעטערּפ :דיירסיוא .ריז ,םיִפּוקְסִּת

 -עטשרָאֿפ-טסנוקניילק ;יווער .נ ,תֶרקְסִּת

 ,גנול
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 רעטנכייצעג ;רַאנעצס-םליֿפ .נ ,טיִרְסַּת
 .ןַאלּפ

 .רעבַײרש-רַאנעצס .ז ,יֹאַטְרְסִּת

 ,רוילעוועש ;רוזירֿפ .נ ,תֶקֹרְסִּת

 יּפָא :ןרעװ קידלקע .ע"פ ,בֵעַּתִה (בֵעַּת)
 .ןרעוו טסואימרַאֿפ : ןרעו קידנסיוטש

 .ןעלגימ :ןעלקע :ךיז ןסואימ ,בֵעַּת --

 -גסױטשּפָא ןַײז :קידלקע ןַײז ,בֹועֹּת --
 .טסואימרַאֿפ ןַײז ;קיד

 :קידלקע ןעלדנַאה ,בֵעָתַה --
 .קידנסױטשּפָא

 -לקע :טייקידריוומוא .נ ,הָבֵעֹּת ז ,בַעַּת
 .לגימ ;טײקיטֿפַאה

 ןעלדנַאה

 -עלטסניק ןוֿפ) גנוטעברַאַאב .ז ,רּוּכְעַּת

 .(גנוֿפַאש עשיר

 -ומָאק-געוו ; עיצַאקינומָאק .נ ,הָרּובֲעַּת
 .רעקרַאֿפ-געװ :עיצַאקינ

 -ָאד ןרירטנעצנָאק ןוא ןעלמַאז .י"פ ,דַעַּת
 .ןטנעמוק

 -נעצנָאק ןוא טלמַאזעגֿפױנוצ ,דֹועּת --
 .(ןטנעמוקָאד) ןרעװ טרירט

 :ןעשזדנָאלב .ע"פ (הָעְתִי ,הֶָעָּת) הֹעָּת
 -ַא :ןעשזדנָאלברַאֿפ ;ןעשזדנָאלבמורַא
 .געו ןכַײלג ןופ ןײגּפָאר

 :געװ ןוֿפ ןרעוו טריֿפעגּפָארַא ,הֵעַּתִה --
 -עצ :תועט ַא ןיא ןרעװ טריֿפעגנַײרַא

 .ןרעוו טשימ

 ;געװ ןכַײלג ןוֿפ ןריֿפּפָארַא ,הֵעְּתַה --
 ,תועט ַא ןיא ןריֿפנַײרַא

 ןכַײלג ןוֿפ ןרעװ טריֿפעגּפָארַא ,הֵעְתִה --
 .תועט ַא ןיא ןרעוו טריֿפעגנַײרַא :געוו

 -ּפָא ;טייקסואימ :טייקידלקע .ז ,בֹועְּת

 .טייקידלגימ :טייקידנסיוטש

 םיִלּולֲעַּת -- טיִרְסַּת

 .עיֿפַארגָאערָאכ :טסנוק-טעלַאב .נ הָנֹועָּת

 ,גנולמַאזנַײא- ןטנעמוקָאד .ז ,דועַּת

 ;טנעמוקָאד !גנוקיטעטשַאב :נהָדּועְּת
 ;ליצ ;תוחילש ;רעגייטש :טקַא :ןַײש
 .עבַאגֿפױא

 .ערוטַאמ ,תּורָנַּב תַדּועְּת -

 א ,(יֹּוהְז) תּוהָז -תַדּועְּת ==

 .עטרַאק

 .תוחילש-ןרע ,דֹובָּכ תַדּועְּת --

 ,עיצַאזילַאנַאק ;גנוריזילַאנַאק .ז ,לּועִּת

 ,ילֿפ :ןזעװ-ילֿפ :עיצַאיװַא .נ ,הָפֹועְּת

 ,ײמרַא-עיצַאיװַא ,הָפּועְּתַה-ליֵח =

 ,דלעֿפילֿפ ,הָפּועְּת-הֵדְׂש --

 .םעלק :קורד .נ ,הָקּועְּת

 ַאניגנַא !קיטיײװ-ץרַאה ,בֵּלַה תַקּועְּת -
 ,(טײקנַארק) סירָאטקעּפ

 ךיז :(ןסקיוועג ןוֿפ) ײגֿפױא .נ ,הָרּועְּת

 ,גנוקעוורעביא

 .עיצַאזילַאירטסודניא .ז ,ׁשֹועְּת

 ,גנולדנַאװ :שינעשזדנָאלב .נ הָּיְעִּת

 ,ץונ : גנולייהרַאֿפ :גנולייה ,ז ,לַעַּת

 ,ןריזילַאנַאק .י"פ ,לַעַּת

 .ןרעװ טריזילַאנַאק ,לֹועָּת --

 .ןלייהסיוא ,לֵעְתַה --

 .סקוֿפ .ז ,אָלֲעַּת
 ;סולֿפּפָא :קָאטשניר :;לַאנַאק .נ ,הָלָעְּת

 ,גנוזענעג :גנולייהסיוא

 ;ײרעֿפיטש :סדנוק :רעֿפיטש .ז,לּולֲעַּת
 .לציּפש

 :סעװָאטַאק ;ײרעֿפיטש .ריז ,םיִלּולֲעַּת
 .קיטש עשיסדנוק
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 -סעװָאטַאק : רעוטּפָא-לציּפש .ז ,ןְלּולֲעַּת
 .רעבַײרט

 ;שינעגרָאברַאֿפ :שינמייהעג .נ ,הָמּולֲעַּת
 | ,שינעטער

 .לבעלַאנַאק :לַאנַאק רעניילק .נתיִלָעֶּת

 .עיצַאטיגַא ;עדנַאגַאּפָארּפ .נ ,הָלּומֲעַּת
 -ַא :רעשיטסידנַאגַאּפָארּפ .ת ,יָתָלּומֲעַּת

 .רעשירָאטַאטיג

 .רָאטַאטינַא :רָאטַאגַאּפָארּפ .ז ,ןָלֶמֲעַּת

 .עיצַאטיגַא ; גנוריגַאּפָארּפ .נ ,תּונְלְמֲעַּת

 .ןגינעגרַאֿפ :טייקכעלמענעגנָא .ז ,גּונֲעַּת

 .תיִנעַּת ;גנוטסַאֿפ .נ ,תיִנֲעַּת

 .םירוּפ ברע תינעַּת ,רֵּתָסֶא-תיִנֲעַּת -

 רעצעמע סָאװ תיִנעַּת ,דיִחָי"תיִנֲעַּת -
 .לעודיווידניא ךיז ףיוא טמענ

 יתינעַּת רענײמעגלַא ,רֹוּבִצ-תיִנֲעַּת -

 .גנוקיטֿפעשַאב-טעברַא .נ ,הָקֹוסֲעַּת

 .גנוווש ; גנובעווש :ילֿפ .ז ,ףֵעַּת

 ,טֿפַארק :טייקיטכעמ ;טכַאמ .נ ,הָמֹוצֲעַּת

 ןצנַאג ןיא) םעטסיס-רענייב .נ ,תָמוצֲעַּת
 ,(ףוג

 -דרעווש :עווטירב :רעסעמ-ריזַאר .ז ,רַעֵּת

 .דייש

 .גנושימ :שימעג .נ ,תֶבֹרֲעַּת

 -לע עטשימעג ןוֿפ ןוז ,תובֹורֲעַּתְוִּב --
 .ןרעט

 .עיטנַארַאג :ןוּכשמ :עיצױק .נ ,ּהָבּורֲעַּת

 ,קינדַאלקַאז ,תֹובּורֲעַּתְןָּב --

 ,גנולעטשסיוא .נ ,הָכֹורֲעַּת

 .ףירַאט .ז ,ףיִרֲעַּת

 .ןריזילַאירטסודניא .י'פ ,ׁשֵעַּת

 .ןרעוו טריזילַאירטסודניא ,ׁשֹועָּת --

 .עיצַאקירבַאֿפ : עירטסודניא .נ ,הָיִׂשֲעַּת

 ,טנַאקירבַאֿפ : רעלעירטסודניא .ז ןֵּישֲעַּת

 .ןזעוו-עירטסודניא .נ ,תֹונֵיִׂשֲעַּת

 -סודניא :רעלעירטסודניא .ת ,יִתיַׂשֲעַּת
 .-עירט

 ןוֿפ :ײרערַאנּפָא ; גנוריֿפרַאֿפ .ז יַעֹוּתְעַּת

 .גנוריֿפּפָארַא געוו

 :טָאּפש .ריז ,םיִעֹוּתַעַּת
 .ײרעטעּפשּפָא :עירענ

 -ַאטַאלרַאש

 ,גנומיטשַאב-עיצּפירקסנַארט .ז ,קֹוּתְעַּת

 .עיצּפירקסנַארט .ז ,קיִּתַעַּת

 יּפָא :תועט ַא ןיא ןריֿפנַײרַא .ע"פ יַעַּתְעַּת

 ןטָאּפש :;ןרַאנ

 ,רַאנ"וצ ןכַאמ

 .לקַײּפ-רעױא ;רעדניליצ :קױּפ .ז ,ףֹּת

 .רובנַאט :לקַײּפ ,םִיַרְמ-ףֹּת --

 .גנולעטשסיוא-עיצַארָאקעד .ז ,רּואֵפְּת

 .עיצַארָאקעד-רעטַאעט .נ ,הָרּואַפַּת

 -עד :רָאטַארָאקעד-רעטַאעט .ז ,ןֶרּואְפַּת

 .(רעטַאעט ןיא) רעטייל-עיצַארָאק

 .רעוויטַארָאקעד .ת ,יִתָרּואְפִּת

 ;טכַארּפ :טייקנייש .נ ,תֶרָאְפִּת ,הֶרָאְפִּת
 .גנוצעש :גנוטכַא :ץנַאלג ;םור

 (בֶהֶו-ַחּוּפַּת ןוֿפ טצריקרַאֿפ) .ז ,זֹופֵּת
 .ץנַארעמָאּפ ; ץנַארַאמ

 ;לגרעב :עוולוב ;םױבלּפע :לּפע .ז ,ַחֹוּפֵּת
 .עקלַאג :לּפעק

 ,ּפָאנק-לגרָאג ,ןוׁשאֶרָה םָדָא ַחּוּפִּת --

 .לֿפָאטרַאק ,הָמָדֲא-ַחּוּפַּת --

 .ץנַארעמָאּפ ,בָהָז-ַחּוּפַּת --

 .טסוק -- סיפָארטָאלַאק ,םֹודְסדַחּוּפַּת --
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 -עֿפָאלעגֿפױא :רענעלָאװשעג .ּת יַחּופְּת
 .רענעזָאלבעגֿפױא ;רענ

 ,לֿפיײװצ .נ ,הָנּוּפְּת

 -עג ;רעטצעזַאב ;רענעמונרַאֿפ .ת ,םּופָּת

 ,רעטּפַאכרַאֿפ ; רעטּפַאכ

 -לַאװעגרַאֿפ ןוא עטּפַאכעג ,הָסֹוּפָּת --
 ױרֿפ עטקיד

 .לטָאז ןיא ץרַאטשסױא-ףַײרג .ז ,סֹופָּת

 רַאבדײשעצמוא :;םוטנגייא .נ ,הָסּופָּת

 :ױרֿפ עטקידלַאװעגרַאֿפ ;םוטנגייא

 -נגעק ַא סָאװ) םענרַאֿפ ;שזַאנָאט

 .(חטש ןיא טמענרַאֿפ דנַאטש

 -ובירטסיד ;גנוטײרּפשרַאֿפ .נ ,הָצּוֿפִּת

 .עיצַאלוקריצ !שזַאטרָאּפלָאק :עיצ

 .בָאגסױרַא-עיצקודָארּפ .נ ,הָקּופְּת

 .ײרעּפעטש ;גנוּפעטש :גנואיינ .ז ,רֹופִּת

 :רעטסַאֿפעגנַײא ;רעטסַאֿפעג .ת ,ׁשֹוּפָּת
 -ץגנַײרַא ;רעטּפַאכעג ;רענעמונרַאֿפ
 .רענעוט

 .רעקיברַאֿפ-ןצנַארַאמ .ת ,זֹפָּת

 -עגֿפױא ַײרֿפ ןיא) טישֿפױא .ז ,תֶרֹזִפֵּת
 ,גנוקַאּפ ןיא טשינ ןוא דנַאטשוצ ןטיש
 ,(א'יא קעז

 ;ןלָאװשנָא .ע"פ ,(חַּפְתִי ,חַפָּת) ַחֹּפְּת
 -פיוא ;ןרעװ ןזָאלבעגּפױא ;ןֿפױלֿפױא
 .ךיז ןשיוּפנָא : ךיז ןזָאלבנָא :ךיז ןזָאלב

 ןֿפָאלעגֿפױא :ןרעװ ןלָאװשעג ,ַחֵפָּתִה --
 .ןרעװ טשוּפעגנָא :ןרעוו

 .ןֿפױלֿפױא ןכַאמ :ןזָאלבֿפױא ,ַחֵּפְתַה --

 :טײקנלָאװשעגנָא :ץכעליוושעג .ז ,חַּפָּת
 .טײקנֿפָאלעגֿפױא

 .שיײלֿפ-ןעמָאװש .ז ,ריִטְפַּת

 .-לקַײּפ : רעקידלקַײפ .ת ,יִּפְּת

 הֶּלִפְּת - ַחּופָּת

 ;גנוזָאלבֿפױא ;גנולָאװשֿפױא .נ ,הָחיִפְּת
 .(עלֿפוס) ןכוק-עזעב :גנושיוּפֿפױא

 -עגפיוא ;טײקנלָאװשעגנָא .נ ,תּוחיִפְּת
 .טײקנֿפָאל

 ,הּלַפְּת עז .הליֿפּת :טעבעג .נ ,הָליִפְּת
 .ןיִלְפֶּת עז .ןיליֿפּת .ר"נ ,ןיִליִפְּת

 -נָא : גנוּפַאכרַאֿפ ;גנומענרַאֿפ .נ ,הָסיֵפְּת
 -ֿפיױא ;גנומענַאב ;גנושרעהַאב ;גנוּפַאכ
 .עיצּפעצנָאק :טסערַא ;גנוסַאֿפ

 .ןעמענַאב וצ רעכעלגעמ .ת ,סיִפָּת

 ,גנוקױּפ טכַײל ;גנוקױּפ .נ ,הָפיֵפְּת

 ,גנוּפעטש ; גנואיינ .נ ,הָריִפָּת

 ,הָסיִפְּת עז ,גנומענרַאֿפ .נ הֶׂשיִפְּת

 .ךיּפעט רעניילק :עקעד :ערעד .ז ,תיֵּפַּת

 :ןּפעלקנעמַאזוצ .י"פ ,(לֹּפְתִי ,לֵפָּת) לֹפִּת
 ןבַײרט ;ןדערַאב :ןצעמע ןבַײרשוצ
 .ןצומשַאב ;תוליכר

 .טײקיזָאלקַאמשעג ןַײז םרוג ,לֵּפְתַה --

 -קע ןײטשַאב :ךיז ןערָאב ,לֵּפַּתִה --
 .קידתונש

 -עג :זײּפש עטעטכירעגוצ טשינ .ז ,לֵפְּת

 :רעזָאלקַאמשעג .ת .טײקיזָאלקַאמש

 -מעַטַאב טשינ ;רעטעטכירעגוצ טשינ

 .רעקיטשינ :רעט

 .ןבױלגרעבַא ,הָלֵפְּת הָנּומֲא --
 -עגנַייבָארג :טײקיזָאלקַאמשעג .נ ,הָלֵפִּת

 .טייקשיר

 .ךריק רַאֿפ .צַאב ,הָלֵפְּת-תיֵּב -

 .הליֿפּת :טעבעג -נ ,הֶּלִפְּת

 ,הליֿפּת עטקיטעּפשרַאֿפ ,אְוָׁש-תַּלִפְּת השי

 .הלטבל הכרב ַא יװ

 ,זיולק ,הָּלִפְּת-תיּב =



 ָּׁשְפִּת - הֶּלִפְּת
 דָאיסעֿפָארּפ טשינ :ןוַח ,הֶּלִפָּת-לַעַּב --

 .ןזח רעלענ

 ;טיקיטשינ :טײקנסַאלעגסױא .נ ,תֹולְפִּת
 .טײקיזָאלקַאמשעג

 -יזָאלקַאמשעג :טייקיניזמוא .נ ,תֹולָפּת
 .טייק :

 .סולֿפסױא ;גנולייטסיוא .ז ,טיִלֵּפַּת

 .ןיליֿפּת .ר"נ ,ןיִלַפֶּת

 .רעטסנָאמ :קערש .נ ,תֶצָלְפִּת

 -רַאֿפ :ןגינעגרַאֿפ : גנולטרעצ .ז יקּונְפַּת

 ,גנולַײװ

 ףיא) גיבסיוא ;גנודנעװ .נ ,תיִנָפַּת
 .(סקניל רעדָא סטכער

 -ֿפױא :ןּפַאכ .י'פ ,(םַּפְתִי ,םַפָּת) סֹפָּת
 ;ןֿפַײרגַאב :ןֿפַײרג :ןּפַאכנָא :ןּפַאכ

 :ןעמענרַאֿפ :ןעמעננַײא :ןעמענמורַא

 ,ןטלַאה :ןעמענַאב

 ןעמונרַאֿפ :ןרעװ טּפַאכעג ,סֵפָּתִה --

 טשרעהַאב :ןרעוװו טריטסערַא :ןרעוו
 .ןרעוו

 :ןעמענרַאֿפ וצ ןַײז םרוג ,סֵּפְתַה -
 ,ןּפַאכנָא

 ןיא :גנוגנערב גנוגעװַאב ןיא .ז ,לּועפִּת
 ,גנוזָאל גנַאג

 רעדָא רישכמ ןיא) ןָאצ-ףַײרג .ז ,סֶפֶּת

 ,(סעּפע ןּפַאכוצנָא ןישַאמ

 .ןקיוּפ .י"פ (ףֹפְתִי .ףַפֶּת) ףֹפֶּת
 .ןעלקַײּפ ,ףֵפֹוּת --

 .רעקױּפ .ז ,ףָּפַּת

 ןבעג וצ) גנולקַײּפ עשימטיר .ז ףֶפֶּת
 -נוביַא-טרָאּפס וצ םטיר ןכעלטייהנייא
 .(א"א ערטשומ ,ןעג

 ,טכילֿפ ןריֿפסױא .י"פ ,רֶקָפֵּת
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 ,גנוריֿפסױא טכילֿפ .ז ,דּוקְפִּת

 ;לָאר :עיצקנוֿפ :עבַאגֿפױא .ז ,דיִקפֵּת |
 ,טכילֿפ :ליצ

 .לָאר ַא ןליּפש ,ריִקָפַּת אֵּלַמ -

 !ןעיינוצ :ןעיינ .י"פ (רֵּפְתִי ,רֵפָּת) רֹפָּת
 -ֿפיױא :ןּפעטשוצ :ןּפעטש :ןעיײנֿפײוא

 ,ןּפעטש

 ,ןּפעטש :ןעיינ ,רֵּפַּת --

 .ןעוועצינרעביא : ןעיינרעביא ,רֵּפְתַה --

 .ןרעוו טעוועצינעגףעביא ,רֵּפְתֶה --

 ,טָאנ .ז ,רָפָּת

 .רעּפעטש .ז ,רָּפַּת

 ,יײרעּפעטש .נ ,תֹורָּפַּת

 ;גנואילבֿפױא ;ץכעִילבעצ .נ ,תַחַרְפִּת

 ,טישסיוא-טיוה ;ץנַארק-ןעמולב

 -וַײּפש :וינעמ .ז ,ןֹוטיִרְפַּת ,טיִרְפַּת
 .עטרַאק

 -ֿפיױא :ןּפַאכ .י"פ ,(ׁשֹּכְתִי ,ׂשֵפָּת} ׂשֹּפִּת
 -עננַײא :ןעמענרַאֿפ :ןּפַאכנָא ;ןּפַאכ

 ;ןּכַײרגַאב :ןענגייאוצ :ןברעוורעד :ןעמ
 ,ןטלַאה

 .רעליּפש-לדיֿפ ,רֹוּנַּכ ׁשֵפֹוּת --

 ,זָארטַאמ : ןַאמסטָאב ,טֹוׁשָמ ׂשֵפֹוּת --

 .ןַאמסגירק ,הָמָחְלִמ ׂשֵפֹוּת -

 .ןדמַל :רענרעל-הרוּת ,הָרֹוּת ׂשֵפֹוּת --

 טריטסעוַא :ןרעװ טּפַאכעג ,ׁשֵפָּתַה --
 .ןרעוו ןעגנַאֿפעג : ןרעוו

 -עלקֿפױרַא :ןרעטעלק :ןּפַאכנָא ,ׁשֵּפִּת -
 .ןרעט

 .ּפַאכנָא .ז ,ׁשֵפֵּת

 ,טײקשירעכערברַאֿפ .נ ,הָעּוׁשְפַּת



 תּוניקְת - ןׁשְפִּ
 -נילֿפ : רעקידנֿפַײרגַאב קנילֿפ .ז ,ןֶׂשפַּת

 .חומ רעק

 ;דלעֿפ-טכַאלש :ןֿפױהרעטַײש .נ ,תֶפֹּת
 ןב איג ןיא ץַאלּפ םעד ןוֿפ) םונהיג
 ןענעז סע ּוװ ,םילשורי ןבענ םונה
 -רַאֿפ וצ רעדניק ןרָאװעג טכַארבעג
 .(ךולומ רַאֿפ ןענערב

 .ןֿפױהרעטַײש .ז ,הָּתַפָּת

 .רעקידמונהיג .ת ,יִּתַפֵּת

 .גנורעטנָאלּפרַאֿפ :רעטנָאלּפ .ז ,ליִּתַפַּת

 ,בַײלקנעמַאזוצ .נ ,תֶרֹּבִצִּת

 .יוש :גנולעטשסיוא :נ ,הָנּוַצְּת

 .רעכעליוש :;-גנולעטשסיוא - .ּת ,יִתָנּוצְּת

 .גנוטלַאטשעג ;גנורימרָאֿפ .נ ,הָרּוצִּת

 ןוֿפפ טַאטלוזער-גנוצַײרק נ ,תֶבלֶצִּת
 .(ןסקיועג ןוא תויח

 עשיֿפַארגָאטָאֿפ ; עיֿפַארגָאטָאֿפ .ז ,םּולָצַּת

 .עמַאנֿפױא

 ,דליב-ןטָאש ןוא -טכיל .ז ,ביִלְצַּת

 .(קיזומ ןיא) ררָאקַא .ז ,ליִלְצַּת

 .סקּוװנעמַאזוצ ;ּפעלקֿפױנוצ .ז ,דיָמָצַּת

 -עיצַאװרעסבָא :עיצַאװרעסבָא .ז ,תיֵּפְצַּת
 ,םערוט

 .עינָאֿפַאקַאק .ז ,םּורָצַּת

 .עיצמוסנָאק :ךױרברַאֿפ .נ ,תָכֹרָצִּת

 ,עמוס-טלעג ענעטלַאהרעד .ז ילּוּבְקַּת

 -נגעקטנַא ;םילעלַארַאּפ .נ ,תֶלֹּבִקְּת
 .גנולעטש

 .סנעדעצערּפ .ז ,םיִדָקִּת

 .לקירטש :טיונק :גנונֿפָאה .נ ,הָוְקִּת

 ןוא לארׂשי תנידמ ןוֿפ ןמיה ,הָוְקִּתַה --

 יד ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 .תוצוֿפּת

 -ֿפױא :גנוטכירֿפיױא-רעדיװ .נ ,הָמּוקְּת
 גנובײהֿפױא ךיז :דנַאטשֿפױא ;גנובעל

 .הלּפמ ַא ךָאנ

 ;רעקידנַאטשרעדיװ .ז ,םַמֹוקִּת
 .רעקידנַאטש

 -ֿפױא

 -ער :עיצַארעּפער ;גנוטכיררַאֿפ .ז ,ןּוקַּת
 ,גנורעסעברַאֿפ :גנורעסעבסיוא ;םרָאֿפ

 רעד ןיא ןעגנורעדנע ,םיִרָפוס ןּוּקִּת -
 ןופ ביײהנָא ןיא םירֿפוס יד ןוֿפ הרוּת

 ןרעטַײװרעד וצ שדקמה-תיב ןטייווצ

 :ןקורדסױא עקידנכערּפשטנַא טשינ

 -רֿפס רַאֿפ דוקינ ןָא עבַאגסיוא-הרוּת

 .רעבַײרש -הרוּת

 .ןעמרָאֿפער עזעיגילער ,תֶּדַה יֵנּוּקִּת -

 .ךעלטנייוועג יו :קירעהעג יו ,ֹונּוּקִתָּכ -

 -עגנַײרַא :רעטצעזעגנַײרַא .ת יַעּוקָּת
 .רעטּפַאלקעגנַײרַא ; רעטּפוטש

 ,רפוש .ז יַעֹוקֵּת

 :טינשּפָא-טַײצ :דָאירעּפ .נ הָּפּוקְּת

 ;ןמז :ןָאזעס :עכָאּפע :ערע :הפוקּת

 ,זיירקמוא-ןוז ; זיײרקמוא

 .רעשידָאירעּפ .ת ,יִתָפּוקְּת

 -לוֿפ :רענעגױװעגּפָא .ת ,ליִקָּת ,ליִקְּת
 .רעקיטרעװלוֿפ : רעקיגָאװ

 -לוֿפ ,עקיטרעװלוֿפ ,ןיִליִקְתּו ןיִבֵּת -
 -יוװעג ןוא עטוג :תועבטמ עקיגָאװ
 יענעג

 -עג :רערעלוגער :רעלַאמרָאנ .ת ,ןיִקָּת
 ,רעכעלטנייוו

 .עיצַאזיטרַאדנַאטס .נ ,הָניֵקְּת

 :טייקרעלוגער ;טײקלַאמרָאנ .נ ,תּוניִקְּת

 .טייקכעלטנייוועג



 יִנִֵּת -- הָעיִקְּת

 ;גנוצעזנַײרַא ;זָאלב-רֿפוש .נ ,הָעיֵקְּת
 .גנוקעטשנַײרַא ; גנוּפַאלקנַײרַא

 -רֿפוש רעגנַאל רעד ,הָלֹודְנ הָעיֵקָּת -
 -שאר ןיא ןזָאלב-רֿפוש םַײב זָאלב
 .עמַאלקער עקיזיר :הנשה

 -עג-טנַאה עכעלרעַײֿפ ,ףַּכ תַעיִקְּת --
 .העובש ַא יו גנוב

 -ומ :רעטסַײרד : רעויסערגַא .ת ,ףיִּקַּת
 ;רעמַאזגיובמוא :רעקרַאטש :רעקיט
 .רעכעלגנירדוצ ;ףיקּת ;רזכַא :רעטיר

 .רעקיטליג .ת ,ףיִקָּת

 ;גנוריקַאטַא .נ ,הָפיֵקְּת
 .גנולַאֿפרעב

 -יא ;גנולַאֿפנָא

 ;טײקטסַײרד ;טײקוװיסערגַא .נ ,תּופיִּקַּת
 -עגנַײא ;טײקמַאזגיובמוא ;טייקיטומ
 .טייקכעלגנירדוצ ;טײקטרַאּפש

 -עב-םולב ןוֿפ ךעלטעלב .ר"ז ,םיִפיִקָּת
 .רעכ

 .ע"פ ,(לֵקָתִי ,לֵקָּת) לֹקֶּת
 ןגעוו ;גָאװ רעד ףיוא

 רעװש ןַײז

 ןֿפערטנָא : ןרעוו טלכיורטשעג ,לֵקָּתִה --
 .ךיז ןגָאלשנָא : ךיז

 ;ןרעװ טלכיורטשעג ןכַאמ ,לֵקְתַה --
 .לַאֿפכרוד ַא וצ ןריֿפרעטנוא

 ,גנולכיורטש : גנורעטש .נ ,הֶלֶּקַּת

 .גנורישוד .נ ,תַחַלְקִּת

 .קסיד :עטַאלּפןָאֿפָאמַארג .ז ,טיִלָקַּת

 .ג ,הָיְטיִלְקַּת
 ,ןטַאלּפ

 -ןָאֿפָאמַארג ןוֿפ גנולמַאז

 םוצ ןרעקקירוצ .ע"פ ,(ןקֶתְי ,ןֵקָּת) ןקָּת
 .ןרעו טרעסעבעגסיוא ;בצמ ןטוג

 יַאּפער
 ; ןרעסעבסיוא

 ; ןטכירסיוא ; ןטכיררַאֿפ ,ןֵּקֵּת --
 :ןרעסעברַאֿפ :ןריר
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 :ץעזעג ןעמיטשַאב ;ןטכירוצ :;ןטכיר
 םוצ האוֿבּת) ןטיירגוצ :;ןרימרָאֿפער
 .(רׂשעמ ןעמענּפָארַא ןכָאנ ןסע

 -עבעגסיוא :ןרעװ טכיררַאֿפ ,ןֹוּקִת --
 -ַאב :ןרעװ טכירעגוצ ;ןרעװ טרעס
 .(ןצעזעג) ןרעוו טמיטש

 -וצ ; ןטכירנַײא ;ןרילַאטסניא ,ןֵקָתַה --
 .ןריֿפנַײא :ץעזעג ןעמיטשַאב ;ןטיירג

 -עגנַײא :ןרעװ טרילַאטסניא ,ןֵקְתֶה --
 -נַײא :ןרעוו טמיטשַאב :ןרעװ טכיר
 .ןרעוו טריֿפעג

 .ךיז ןרעסעברַאֿפ ,ןֵּקִּתִה --

 :עמרָאנ ;דנַאטשוצ רעלַאמרָאנ .ז.ןֵקָּת
 -ַאב ;טרַאדנַאטס :טַאטע :לַאנָאסרעּפ
 ,גנומיטש

 .רָאטַאמרָאֿפער .ז ,ןֵּקִּת

 ;גנורעסעבסיוא ;גנורעסעברַאֿפ .נ ,הָנּקַּת

 :טּפירשרָאֿפ :רעַירֿפ יו גנולעטשקירוצ
 -ַאטס :םרָאֿפער :עיצקורטסניא ;ץעזעג
 :! .טוט

 -יטשַאב םיבוט-םוי ,תודֵעֹוּמַה תַנֵּקִּת -

 ,גנומ

 -עטכַײלרַאֿפ-ףָארטש ,םיִבָּׁשַה תַנָּקִּת --

 ,הטרח ןבָאה סָאװ עכלעזַא רַאֿפ גנור

 ,רעכעלרעסעברַאֿפמוא ,הָנָּקַּת ול ןיֵא --
 .טוטַאטס ,תנֹוָּקַּת רָּפַס --

 .ןימַאלוגער .ז ,ןֹונְקִּת ,ןֹונָּקִּת

 ;גנורימרָאנ ;גנוריזיטרַאדנַאטס .ז ,ּונְקִּת
 ,גנולעטשנַײא-עמרָאנ

 .י"פ ,ןֵנֵקֵּת
 .ןרילוגער

 :ןרימרָאנ ;ןריזיטרַאדנַאטס

 "וגער ;ןרעוװ טריזיטרַאדנַאטס ןונֵקִּת =

 .ןרעװ טריל

 .רעטרַאדנַאטס .ת ,יָנְקִּת
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 ; ןזָאלב רֿפוש .י"פ ,(עַקָתְי יעקָת) עֹקִּת
 -ַאלקנַײרַא ;ןקעטשנַײרַא :ןרעטיימורט
 ַא ;ןוט ּפַאלק ַא :;ןּפוטשנַײרַא ;ןּפ
 ןוט שטַאּפ ַא :ןוט סיוטש

 .טלעצעג ַא ןגָאלשֿפױא ,לָחֹא ַעֹקִּת --
 :ןעלצרָאװ ןגָאלש ,םוקָמְּב דֵתָי ַעֹקִּת --

 .ךיז ןעלצרָאװנַײא

 :ףּכ-תעיקּת ןביג ,דִי ַעֹקּת --
 יַאוװַארב

 ןּפַאלק

 טרעטיימורט :;ןרעװ ןזָאלבעג ,עָקָּתִּה
 -נַײרַא :ןרעװ טקעטשעגנַײרַא :ןרעװ
 -עװ טּפוטשעגנַײרַא ; ןרעוו טּפַאלקעג
 ןבַײלב :ןרעװ ןכָאטשעגנַײרַא ?ןר
 .ןקעטש

 .ןרעטיימורט ןסייה ןַעַקְתַה --

 .גנורעטיימורט ;גנוזָאלב-רֿפוש .ז ,עַקָּת

 .רעקעטש-טקַאטנָאק ;רעקעטש .זועקּת

 "יא ;ןריקַאטַא .י"פ ,(ףקְתִי .ףֵקָּת) ףֹקָּת
 ;ןּפַאכ ;ןֿפַײרגנָא ;ןלַאֿפנָא ; ןלַאֿפרעב
 -רעביא :ךיז ןקרַאטש .ע"פ .ןּפַאכרַאֿפ

 .ןקיטכעמ

 ןֿפירגעגנָא ;ןרעװ ןלַאֿפרעביא ,ףֵקָּתִה -
 .ןרעוו

 -ַאטַא ;ןלַאֿפנָא ;ןלַאֿפרעביא ,ףֵקָתַה --
 .ןכערּפשרעדיװ : ןריק

 טריקַאטַא : ןרעוו ןלַאֿפרעגיא ,ףֵקְתָה --
 .ןרעוו

 -יטֿפַאהדנַאטש :טֿפַארק :טכַאמ .ז ,ףֵקֹּת

 ,טייקיטליג :טייק

 ,שיגרענע ,ףֶקֹּת לָכְּב -
 -גַא :רעריקַאטַא ;רעֿפַײרגנָא .ז ,ןֵּפְקִּת

 ,רָאסער

 .עיסערגַא :טײקשירעֿפַײרגנָא .נ,תֹונָּפְקִּת

 .רעוויסערגַא :רעקידנֿפַײרגנָא .ת ייָנֵּפְקֶּת

 תּוּבְרַּת - ַעֹקֶּת

 .טעשזדוב ןטעברַאסיױא .י'פ ,בֵצְקִּת

 .ןרעוו טריטעשזדוב ,בֹוצְקִּת --

 .גנומיטשַאב טעשזדוב .ז ,בֹוצָקִּת

 ,טעשזדוב .ז ,ביִצְקִּת

 .-טעשזדוב ;רעשיטעשזדוב .ת ,יִביֵצְקַּת

 .טקעּפסנָאק .ז ,ריִצְקִּת

 - (דָאר-ימוג ןיא) ךָאטשכרוד .ז ,רֶקֵּת

 קנַאשעג :(טסעג רַאֿפ) דוביּכ .נ ,תֶבֹרְקִּת

 .רעטעג רַאֿפ

 ךַאד :ּפַאלוּפ :ןקלַאב :טיֿפוס .נ ,הָרְקִּת

 .(םומיסקַאמ ןוֿפ ןיז ןיא)

 .עזָאבמָארט ; רעווילג-טולב . ,ׁשיִרְקַּת

 .טנעדיצניא ;לַאֿפרָאֿפ .נ ,תיִרְקִּת

 .גנולַארטשסיױא ;גנולַארטש .נ ,תָנֹרְקִּת

 -סיוא ;טיזיווקער :ץוּפסיוא .נ ,תַטֹׂשְקִּת
 .ץוּפ רעכעלרע

 -ַאב :טיזיווקער ;גנוריצַאב .ז ,טיִׁשִקַּת

 .גנונייש

 .ןימַאלוגער-טסניד .1 ,ריִׁשְקַּת

 .עיצַאקינומָאקעלעט .נ ,תֶרֹׂשְקִּת

 .ּפַאלק-קַאטקיט .ז ,קֹוּתִקִּת

 -יא) ;קַאטקיט ןּפַאלקסױא .ע"פ וקּתְקִּת

 -ַאמ-בַײרש ףיוא ןּפַאלקסױא (.גרעב

 ,ןיש

 ;לרינש :לצנערק :;ייר ;ןימרעט .ז ,רֹּת

 .טלַאטשעג ; ביוטלקרוט ;סקָא !לשטַײב

 .רֹוּת עז

 ,גנושימעצ :למוט .נ ,הֶכֹוּבְרַּת

 -יצ ;גנוריוויטלוק :רוטלוק .נ ,תֹוּבְרִּת

 ,רעגייטש ;גנוטכיצ :עיצַאזיליוו



 הָמּורְּת -- תֹוּבִרַּת

 ;שטנעמ ,תוּבְרַּתיְןַּב --
 .רעטריוויטלוק

 .ןסקיוועג עטריוויטלוק ,תוַּבְרִּת'יֵחְמִצ --

 -לוק :גנוטײרּפשרַאֿפ-רוטלוק .נ ,תּוּבְרִּת
 ,גנוריסערד : גנוריוויט

 .רעטריוויטלוק :רעלערוטלוק .ת ,יָתֹוּבְרִּת

 ,טייקשילערוטלוק .נ ,תֶויֲתֹוּבְרַּת

 -לוק :רעטײרּפשרַאֿפ-רוטלוק .ז ,ןֶתּוּבְרַּת
 .רעוט-רוט

 רעלערוטלוק

 .(זַײּפש-שײלֿפ) וגַאר ;שַאלוג .ז ,ְךיֵּבְרַּת

 ַאקַא :עלוש ;ףוה .ז ,ץֵּבְרַּת ,ץיִּבְרַּת

 יעימעד

 :טנעצָארּפ :רעכּוװ :עווכיל .נ ,תיִּבְרַּת
 ,גנוטכיצ :;גנוריוויטלוק

 ןטײרּפשרַאֿפ ;ןעלקיװטנַא .י'פ ,תֵּבְרַּת
 -וצ :ןריסערד :;ןריוויטלוק ;רוטלוק

 .ןעניווועג

 -יטלוק :ןרעװ טלקיװטנַא ,תֹוּבְרִּת --
 -עגוצ :ןרעוװ טריסערד :;ןרעװ טריוו
 .ןרעװ טניווװ

 -גורתא ןיא ןריסנַאוינ .י"פ ,גֵרְתַה (גֹרָּת)
 .רילָאק

 .רעקיברַאֿפ-גורתא .ת ,גֹרָּת

 .גנורינערט ;גנוביא .ז ;לּוּנְרִּת

 רעד ןוֿפ גנוצעזרעביא ,םוגרַּת .ז ,םֹוּגִרַּת
 .שימַארַא ףיוא הרוּת

 -עזרעביא עשיכירג ,םיִעְבִּׁשַה םּוגְרַּת -

 .ַאטניגַאוטּפעס ,ך"נַּת ןוֿפ גנוצ

 ,גנוצעזרעביא .ז ,םיַּנְרִּת

 .-םוגרַּת .ת ,יָמּונְרַּת

 .גנוביא .ז ,ליָגְרַּת

 ,ץכעסַײברַאֿפ (ייֵניִמ) .ז ,אָמיִּגְרַּת
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 ;ןרינערט :ןביא ;ןעִיצרעד .י'פ ,לָּגרִּת
 .ןייג דניק ַא ןענרעל :ןרירטשומ

 ,גנוביא-דלעפ עשירעטילימ .נ ,תֶלֹגְרִּת

 ;ןריטנעמָאק :ןצעזרעביא .י'פ ,םָגְרַּת
 .ןריטערּפרעטניא ;ןשטַײטסױא

 .ןרעו טצעזעגרעביא ,םֹונְרִּת --

 -רעביא :ןרעװ טצעזעגרעביא ,םָגְרַּתִה =

 ןַײו ךעלצעז

 .רעצעזרעביא .ז ,ןָמֶגְרִּת

 ,טײקרַאבליֿפ .נ ,תֶׁשֹּגְרִּת

 .קַאניּפס .ז ,דֶרֵּת

 -סגנורעֿפעלשנַײא ,קיֿכזָאּפָאס .ז ,םֶדְרַּת

 ,לטימ

 :ףָאלש רעטסעֿפ :ףָאלשנַײא .נ ,הָמָּדְרִּת

 .(ןסקיוועג ןוֿפ) גרַאטעל

 ,טײקיזָאלטסּוװַאב :ַאמָאק .נ ,תָמָּדְרִּת

 .ןענרָאװ .י'פ ,הֵרְתַה (הרת)

 .ןרעוו טנרָאװעג ,הָרְתֶה --

 ,גנורילבעמסיוא .נ ,תֶָטֹהִרִּת

 -ַאק ןוא -טיורק רַאֿפ .צַאב ,רֹותָבֹורְּת

 ,(הנשמ רעד ןיא) גנוטַאג- רָאינַאל

 ,רילָאק-גורתא .ז,נֹורָּת

 ,לֿפעלּפעש :לֿפעיכָאק .ז ,דָוְרִּת

 .ןעמױשּפָא .י"פ ,דָוְרַּת

 ,רעקיטרַאלַאװָא :רעכעלגנעל .ת ,טֹורָּת

 -המורּת ;גָארטַײב ;גנודנעּפש :נ ,הָמּורָּת
 ,גנולייטסיוא

 רעד ןיא אּתכסַמ ןוֿפ ןעמָאנ ,תומּורּת --
 ןוא המורּת ןגעוו אּתֿפסוּת ןוא הנשִמ

 .רׂשעַמ

 יד סָאװ רֹׂשֹעַמ רעד ,רֵׂשֲעַמ תַמּורְּת -
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 ןוֿפ םינהֹּכ יד וצ ןבעג ןגעלֿפ םייול
 ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ רׂשעמ םעד
 ,םילארׂשי יד ןוֿפ

 -ייצעגסיוא ;רעקיסַאלקטשרע .ת ,יִמּורֵּת

 -סיוא :רענעביוהרעד ;רעטסעב :רעטנּכ
 .רעטלייוועג

 .המורּת עלעיצעּפס .נ ,הָּיִמּורְּת

 .ןָארט :ערדעטַאק .ז סונֹורִּת

 -יא :ףורסױא-דיײרֿפ ;גנולַאש .נ ,הָעּורְּת
 -יימורט ;זָאלב-רֿפוש רענעסירעגרעב

 .רעט

 .לטימ-לייה :לטימ נ ,הָּפּורֵּת

 .דיירסיוא :גנורעֿפטנערַאּפ .ז ,ץֹורֵּת

 ןבָאה :ךיז ןכַאמַאב .ע"פ ,זֵרֵּתִה (זֹרִּת)
 -רַאֿפ ןיא ןלַאֿפנַײרַא ;ןגָאמ ןזיול ַא
 ,טייהנגעל

 -עֿפױל'ס ןבָאה : ךיז ןכַאמַאב ,זָרְתַה --
 ,טײהנגעלרַאֿפ ןיא ןַײז :שינ

 ,לטימ-ריֿפּפָא קרַאטש :קיטסַארד .ז ,זֶרֵּת

 .עּפיל ;םיובדניל .נ ,הֶזְרִּת

 ןוֿפ גנושימעצ --עיסנעּפסוס .ז ,ףיִחְרַּת
 ךיז ןזייל סָאװ טײקיסילֿפ ןיא ןֿפָאטש
 ,רעדנוזַאב ןבַײלב רָאנ ,ףיוא טשינ

 רעדָא קיטעמסָאק) לרעסַאװ .ז ,ץיֵחְרַּת
 (ץונַאנ ןכעלרעסיוא רַאֿפ האוֿפר

 .ז ,טיִטְרַּת
 ,(גנַאלק

 ןוֿפ עיצַארביװ) ָאטַארביװ

 ,ייווצ .מ"ש ,יִרָּת

 יד ןוֿפ םירֿפס ףלעװצ ,רָׂשֶע'"יֵרְּת -
 ,םיאיבנ

 ,ןצַײרד ןוא טרעדנוה סקעז ;ג"ַיְרַּת --

 ;דליש-ץוש :ןדָאל :עװלַאשז .ז ,סיִרְּת
 ,גנוקידייטרַאֿפ :ץוש

 ,זירד-דליש ,סיִרָּתַה-תַטּוּל ַּב -

 יד רַאֿפ גנונכײצַאב ,ןיִסיִרְּת יִלֲעַּב -
 יד ןציש ןענעק סָאװ .םימכח ידימלַּת

 ,(סרעפטנע עקיטכיר ךריד) הֹרוּת

 .זירד-דליש :נ ,הָיִסיִרְּת

 .ץוט .מ"ש ,רֵסיִרָּת

 .עקשיק עקידרעגניֿפ-ףלעווצ .ז ,ןֹויְרַסיִרְּת

 -עזנעמַאזוצ ;לעטשנעמַאזוצ .נ,תֶבֹּכְרִּת

 ,גנודניב עשימעכ :גנוצ

 .עיצַאניצקַאװ ! גנוֿפמיא .ז ,בֹוּכְרּת

 .רעֿפוק-רעדעל :רעֿפוק .ז ,םֹוּכְרַּת

 -ַארטנעצנָאק) עיצַארטנעצנָאק .נ ,תֶוֹּכְרִּת
 .(עמרָאנ-עיצ

 .ןיצקַאװ :םורעס ;ףָאטש-ףמיא .ז ,ביִּכְרִּת

 .טקַארטסקע :טַארטנעצנָאק .ז ,זיֵּכְרַּת

 -ַּפָא :ןדנעּפש .י"פ (םֹרְתִי ,םֵרָּת) םֹרָּת
 ןקיטַײזַאב :ןגָארטַײב ;המורּת ןדייש

 .ןרעו טעדנעּפשעג ,םֶרָּתִה --

 .+ ןעגנודנעּפש ןעמענֿפױנוצ םֵרָתַה -
 ןדנעּפש לָאז רעצעמע ןַײז םרוג

 .ןדנעּפש וצ ןרעוו טקעוװעג ,םֵרָתֶה -

 ,ײרערַאנּפָא :טייקערטיכ .נ ,הָמְרַּת

 -עג קידנרוּכישרַאֿפ) ןיבול .ו ,סֹומְרֵּת
 .(סקיוו

 -ּפַאק :עזליג :טיוש :עברָאט .ז ,ליֵמְרִּת
 .לס

 .טיוש רעניילק :עלעברָאט .ז ,ןֹוליִמְרִּת
 -ַא :טײקשלַאֿפ :ײרערַאנּפָא .נ ,תיִמְרַּת

 / .רעדַײלש :ףרּוװ :לדניווש :ערעֿפ

 -ג ַײב) ןטיוש ןגָאלשסױרַא .ע"פ ,לָמָרֵּת
 .(ןסקיוו

 .ןטיוש טימ ןרעװ ןסקַאװַאב ,לֹומְרִּת -
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 ,ןטיוש ןֿפַײר ,לֵמְרַּתִה --

 .טסַאמ .ז ,ןֶרּת

 .ןָאה .ז ,לֹוגָנְרַּת

 -טוֿפ) גָאוװ-רענעה + ,לֹוגְנְרַּתילֵקְׁשִמ --
 .(ג"ק 57--51 ןשיווצ רעליּפש-לָאב

 .קידניא ,ּודֹזִה-לֹוגָנְרִּת --

 .ןוה .נ ,תֶלוגְנְרַּ

 ,עקשטידניא ,ּודֹוה-תֶלֹוגַנְרַּ -

 .קידניא 0 הוהָנְרּת

 יד טדניברַאֿפ סָאװ) לידנגָאװ .נ ,תיִנָרַּת
 -ער עטשרעטניה יד טימ עטשרעדָאֿפ

 .((רעד

 ;ךיז ןלעטשנגעקטנַא .ע"פ ,םֵרְתַה (סֹרָּת)
 .קיקענטרַאה ןַײז

 -ילֿפ-ץירּפשסױא ;ץירּפשסױא .ז ,סיִסָרֵּת
 .טײקיסילֿפ-ץירּפשַאב ; טייקיס

 .לדנעב-לַאדנַאס :לדנעב .ז ,תי סֵרָּת

 ;םרַאלַא ףיוא ןזָאלב .י"פ יַעָרֲתַה (עֹרָּת)
 קרַאטש :ףליה וצ ןֿפור :;ןרימרַאלַא
 .תונעט ןבָאה ; ןריטסעטָארּפ

 .ךיז ןגָאלקרַאֿפ ,ַעֵרְתֶה --

 -עצ ;ןרעװ ןכָארבעצ .ע"פ ,עַרֶתֶא (עַרְּת)
 .ןרעו טצַאלּפ

 ןכָארבעצ זיא לזמ ןַײז ,ֹולְזַמ עַרְתֶא --
 .הלּפמ ַא ןטילעג טָאה רע :ןרָאװעג

 .זַײרּפ :סרוק :ריט :רעױט .ז ,אָעְרַּת

 ,גנורעגנוהרַאֿפ .נ ,הָבֵעְרַּת

 -נגָאלק ךיז :טנעטנָאקלַאמ .ז ,ןֶמֹועְרַּת
 ,רעקיד

 ,םס :טֿפיג .נ ,הָלֵעְרַּת

 ,לביארַאֿפ ;סורדרַאֿפ .ג,תָמֹעְרַּת
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 ,לסקעוו ןיא ןליֿפוצסױא ןקירבור .ז ,ףֶרֹּת
 רעטעקַאנ :ץַאלּפ רעליוה :;ןעקנַאלב
 .טײקכַאװש : ץַאלּפ

 ;ןרעװ ןברָאדרַאֿפ .י"ועפ ,ףֵרְתַה (ףֹרָּת)
 ךייװ :ןכַאװשּפָא :ןרעװ קידמערעוו
 .ןרעװ ךייוו : ןכַאמ

 -עג טשינ :טקנוּפ רעכַאװש .נ הָּפְרִּת
 ;טקנוּפ רעטקיסעלכַאנרַאֿפ ןוא רעטציש
 .טײקירעבַאלש ;טײקכַאװש

 -טכעלשעג ןוֿפ ץַאלּפ ,הָּפְרִּתַה"תיֵּב --
 .ןַאגרָא

 .ןַאגרָא-טכעלשעג נ ,הָּפְרֹּת

 ,טסנידנצעג ַײב עיגרָא .נ ,תֹוּפרַּת

 .סעקשטעג-זיוה .ר"ז ,םיִפְרְּת

 .ןרעלקֿפױא :ןרעֿפטנערַאֿפ .י"פ ,ץֵרֵּת

 -עגֿפױא :ןרעװ טרעֿפטנערַאֿפ ,ץֹורּת --
 .ןרעוו טרעלק

 -עג סָאװ ַאזַא ; םיצוריּת-לעב .ז ,ןֶצְרִּת

 .ץוריּת ַא ץלַא ףיוא טניֿפ

 האס עבלַאה ַא ,םיבק ַײרד .ז ,בֵקְרַּת
 ,(סָאמ .טרעטלַא)

 ,(ןייטשלדייא) סוקרוט .נ ,הָּיִקְרַּת

 .ץַאט עכַאלֿפ .ז יֵעיֵקְרִּת

 .ןַאלּפ רעטשרע :ץיקס .ז ,םיׁשְרַּת

 -לרייא) לירַאמַאװקַא :לירעב .ז ,ׁשיִׁשְרַּת

 ,(ןייטש

 ,בַײרשנַײא ;גנובַײרשרַאֿפ .נ ,תָמֹׂשְרִּת

 .(ךעלבַײוװ) ייווצ .מ"ש ,יֵּתְרַּת

 .ןטישרעדנַאנוֿפ ;ןטישעצ .י"פ ,רֵּתְרַּת

 ,רעכַאװש :רעטּפעשרעד .ת ,ׁשֵּת

 -ענַאּפ :גנַאזעג-בױל :בױל .נ ,הֶחָּבְׁשִּת
 ,םור :קיריג
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 -ָאגָאל :ךעלעטסעק ןיא ףָאטש .ז ,ץֵּבְׁשַּת
 .סינעטער-ץַײרק :ףַארג

 ,לָאצכורב .ג ,תֶרּבְׁשִּת

 עטריטימסנַארטרעדנַאנֿפ .נ ,תֶרּדְׁשִּת
 ,טכירַאב רעדָא ,העירי

 .שעַר !למוטעג :למוט .ג ,הָאּוׁשִּת

 .עיצַאוָא ,תֹואּוׁשְּת =

 -וצ ; גנורעקקירוצ ;רעֿפטנע .נ,הָבּוׁשָּת
 ,הטרח ;הבושּת ;םוקקיר

 טָאה סָאװ רעקידניז ,הָבּוׁשְּת לַעַּב -
 ןֿפױא ףױרַא קירוצ טייג ןוא הטרח
 .געוו ןכַײלג

 -ינבר רַאֿפ .צַאב ,תֹובּוׁשָתּו-תֹולֵאְׁש -
 סע רעכלעו ןיא רוטַארעטיל רעש
 -רַאֿפ ףױא סרעֿפטנע ןבעגעג ןרעװ
 .הכלה עגונב ןגַארֿפ ענעדייש

 יד רַאֿפ .צַאב ,הָבּוׁשְּת-יַמְי-תֶרֶׂשֲע ==

 -םוי זיב הנשה שאר ןוֿפ געט ןעצ
 ,רוּפּכ

 ,גנוגײלנַײרַא ; גנוגײלנַײא .נ,הָמּוׂשְּת

 ,גנואַײלטנַא ;האוולה ,דָי-תֶמּוׁשְּת --

 ,טײקמַאזקרעמֿפױא ,בֵל"תָמּׂשְּת -
 ,לטנַײנ ןייא .ז ,ַעֹוׁשִּת

 ;ףליה :גנוטער ; גנוזיילרעד .נ ,הָעּוׁשָּת
 ,ןוחצנ- המחלמ

 -כעל :טֿפַאשנדַײל :טסולג .נּיהְקֹוׁשְּת
 ,קשח :רעגַאב :גנוצ

 .קנַאשעג ;הנּתמ .נ ,הָרּוׁשְּת

 -רעטַאמעגסיוא :רעטּפעשרעד .ת ,ׁשּוׁשָּת
 .רעקירעבַאלש ;רעט

 ;גנוּפעשרעד : גנורעטַאמסיוא .נ ,תֹוׁשַּת
 ,טײקכַאוװש

 .טכעלֿפכרוד .נ ,תֶרֹזְׁשִּת

 2 שא שאטעל = |

 -עצ :גנובַײרעצ :גנולָאמעצ .ז ,קיִחְׁשַּת
 ,גנוסיוטש

 ,טנגוי .נ ,תֶרֹחְׁשִּת

 .(זדלַאה םוצ) רעסַאװ-קנעווש .ז ,ףיִטְׁשַּת

 .רעטנַײנ .ת ,יִעיִׁשּת

 .עטנַײנ :לטנַײנ :לטנַײנ ןייא .נ ,תיִעיִׁשָּת

 -רעטַאמסיוא :גנוּפעשרעד נ ,תּוׁשיִׁשְּת
 .טײקכַאװש :טייקירעבַאלש :שינ

 .ןיול :טלַאהעג .נ ,תֶרּכְׂשִּת

 ןוא -רענייצ :גנורענייצנַײא ג ,תֶבלָשִּת

 ,דָאר ַא ןיא םעטסיס-סגנודניברַאֿפ

 -סיוא ;גנולָאצַאב :לָאצנַײא .ז ,םּולְׁשַּת
 .גנוצנעגרעד ;לָאצ

 ןעגנולָאצסױא  ,ןיִרּועַׁשְל םיִמּולְׁשִּת -
 .סעטַאר ןיא

 סָאװ שגֶד רַאֿפ .צַאב ,ׁשֵנְּד םּולְׁשַּת =
 .טרָאװ ַא ןיא תוא ןקידנלעֿפ ַא טַײברַאֿפ

 גהנמ ןרַאֿפ .צַאב) ךילשַּת .זְךיֶלְׂשַּת
 רעסַאװ ןיא תוריֿבע יד ןֿפרַאוװּוצנַײרַא
 .(הנשה-שאר גָאט ןטשרע םעד

 ,גנואירבַאב .ז ,קיִלְׁשַּת

 :ךיורבעג ;גנוצונ : ךַאז-ץונ .ז ,ׁשיִמְׁשִּת
 ,טקַא מט ;ילּכ

 ,הָטְּמַה ׁשיִמְׁשִּת -
 .טקַא

 סָאװ ןדנַאטשנגעק ,הָׁשּודְק יֵׁשיֵמְׁשַּת --
 .ןקעווצ-סנביולג וצ טצונַאב ןרעוו

 ,רעטַאעט ןיא) עיציטעּפער .ז ,ןּונְׁשַּת
 .(רעטסעקרָא

 רעכעלטכעלשעג

 גנוגרַאװ :שינעקיטש .ז ,קיִנְׁשַּת ,קּונְׁשּת
 .(גנונַײשרעד עכעלקנערק ,עיסקיֿפסַא)

 .(ךעלבַײװ) ןַײנ .מיש ,עַׁשִּת

 .(ךעלבַײװ) ןצנַײנ ,הֵרָׂשֲע"עַׁשִּת --



 תּונְרְתִּת - עַׁשֵּת

 .עטנצנַײנ ,הָרָׂשֶעיעַׁשְּתַה --

 ףיוא ןעלּפָאט רעדָא ןלייטעצ .י"פ ,ַעֵּׁשַּת

 .לָאמ ןטנַײנ םוצ ןרזחרעביא :ןַײנ

 .ןַײנ ףיוא ןרעוו טלּפָאטעג ,ַעֹוׁשִּת --

 .(ךעלנעמ) ןַײנ .מ'ש ,הָעְׁשְּת

 .(ךעלנעמ) ןצנַײנ ,רָׂשֲע-הָעְׁשִּת --

 ,רעטנצנַײנ רעד ,רָׂשֲע-הָעְׁשִּתַה -

 -יורט) בָא ןיא געט ןַײנ ,בָאְּב הָעְׁשִּת -
 -תיב ןברוח ןוֿפ קנעדנָא םוצ גָאט-רע

 ,(שדקמה

 .קיצנַײנ .מ"ש ,םיִעָׁשִּת

 ,רעטסקיצנַײנ רעד ,םיִעָׁשִּתַה --

 ןַײנ ןוֿפ עּפורג -- לטנַײנ .נ ,תיִעָׁשֵּת
 .(קיזומ) ןעמיטש רעדָא ןטנעמורטסניא

 .קיכַאֿפנַײנ .פ"הת ,םִיַתָעְׁשִּת

 .ךיז ןצוּפ וצ טסול ,סיזעמסָאק .נ ,הָרֹוּפְׁשַּת

 דָאֹּפ :גנוסיגסיוא ;סוגסױא .נ תֶכּפְׁשִּת
 .סעִימ

 -רָאֿפ-רעטעװ :עזסױארָאֿפ .ז ,ףיִקָׁשַּת
 .טקעּפסָארּפ :עזסיוא

 ,עלעגיּפש-רעֿפָאש ,ףיִקָׁשַּת-תַאְרַמ --

 ַא ןעקנעש .עיפ ,(רֹׁשָתִי ,רֵׁשָּת) רֹׁשָּת
 .הנּתמ

 .ןרעוו טקנעשַאב ,רָׁשָּתִה --

 .ןעקנעשַאב ,רֵׁשְתַה -
 .קנַאשעג :הנּתמ .ז ,רָׂשֵּת

 ןיא שדוח רעטשרע ..ז ,יִרְׁשִּת ,יִרְׂשִּת
 -מעטּפעס ךרעב ,רַאדנעלַאק ןשידִיי

 ,רעבָאטקָא -- רעב

 :ץיקס .ז ,טיִרְׂשַּת
 .ףרּוװנָא-ןַאלּפ

 :ןַאלּפ רעטשרע
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 -עוו טרעטַאמעגסיוא :ןרעוו טּפעשרעד

 .ןרעװ ךַאװש :ןרעוװ קירעבַאלש :;ןר

 -ַאװשּפָא :ןרעטַאמסיוא ׁשֵּתַה ,ׁשֵתֶה --
 .ןכ

 .רוטַאלוקסומ .נ ,תֶרֹרְׁשִּת

 -ןעיײסָאש :ןדָאב-רעטנוא .נ ,תיִּתְׁשִּת
 -רעטנוא :עגַאלרעטנוא ;טנעמַאדנוֿפ

 .ץכעטעב

 .ןתָנ עז .ןבעג -- ןֹתָנ ןוֿפ טיָאװלטימ ,תֵּת

 -- רעטנוא .פ"הת ,תֵּת

 יעֵדָי-תַּת ,הֶרָּכַה"תַּת -
 ,ןַײזטסּוװ

 -ַאברעטנוא

 .רעקימַירעטנוא ,יִמי-תַּת --

 ,רעקידרעסַאוװרעטנוא ,יִמיִמ"תַּת --

 עטיטַאמָאטױא עטושּפ ,עֶלְקִמ"תַּת -
 .סקיב

 .ריציֿפָארעטנוא ,ןיֵצְק-תַּת --

 ,רעשידרערעטנוא ,יִעָקְרַק"תַּת --

 .רעטסינימ-עציוו ,רַׂש-תַּת --

 .רעטשרעטנוא .ת ,יִאָּתַּת ,הָאּתִּת

 ,ירבערעצ סיזיֿפָאּפיה .ז ,ַחֹּמַה-ןֹוּתַּת

 -נוא ןיא זירד-לייטסיוא רעקיטכיוו
 ,חומ ןוֿפ לייט ןטשרעט

 :עדנָאר ;גנַאגכרוד :קירב .נ ,הָרֹוּתִּת
 ףיוא) דנַאר-טנעמַאדנוֿפ : גערב ;דנַאר
 : .(זױה ַא טייטש'ס ןעכלעוו

 .לעטשעג-ןעלרעטנוא .נ ,תַכֹמְתִּת

 -ןגָאמרעטנוא) סַאערקנַאּפ ,הָבֵקְתַּת

 ,(זירד

 ,חירה-שוח ןָא ןַאמ .ז ,ןֶרְתַּת

 -שוח ןיא לגנַאמ .ַאימסָאנַא .נ ,תֹונְרְתִּת
 .עיצַאטנעירָא ןיא לגנַאמ ; חירה
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 ,רעטרעווטייצ ןגייב
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 אי"א

 מם"ואא

 זיאא

 ליזאא

 כ"אא

 .ע,א,א

 ה"עאא

 בייא

 אייבא

 ד"בא

 קיידבא

 א

 ,תיב-ףלַא ןיא תוא רעטשרע ףֶלֶא

 .רעה ,ןודָא

 .ענייא ,רענייא ,תַחַא ,דֶחֶא

 (1718 -- ח"ישת יא :לשמל ,סעטַאד-רָאי ןוֿפ ביײהנָא ןיא) טנזיוט ,ףלֶא

 ,ּוניִבֲא םֶהֶרְכַא

 ,ךעלגעממוא רֶׁשֵפָא-יִא

 - ,טשינ טגָאזימ ,םיִרְמּוא ןיֵא

 .ןגָאז ערעדנַא ,םיִרְמֹוא םיִרָחֲא

 .ןגָאז ןשטנעמ יד ֵשָנֲא יֵרְמֶא

 .רענַײמ רעטָאֿפ ןוא רעה בָא יָנֹודֲא

 .ןַאמ ַא וצ טגנַאלַאב סָאװ ױרֿפ ,ׁשיִא תֶׁשֲא

 .רענַײמ רערעל ןוא רעטָאֿפ ,רעה ,יִרֹומּו יִבָא יִנֹודֲא

 .רעטָאֿפ ןוא רעה רעטעדליבעג ןַײמ ,יִנֵקְז יִבָא יִנֹודֲא

 .ריד רעסיוא טָאג ןייק ךָאנ ָאטשינ ,ְךְתֶלּוז םיִהֹלֲא ןיִא

 ,הכרבל ונורכז רעטָאֿפ ןוא רעה ןַײמ ,ּהָכָרְבִל ֹונֹורְכִז יִבָא יִנֹודֲא

 .גנידַאב ןטימ :רָאנ בוא ,ןֵּכ םִא אָלֶא

 ְךיא) סרעטומ עקידנטעברַא ןוֿפ דנַאברַאֿפ ,תֹודְבוע תֹוהָּמִא ןּונְרַא

 ,(לארׂשי תנידמ

 ,םולָּׁשַה ויָלָע ּוניִבֶא םֶהָרְבַא

 .תיֵּב-ףֶלֶא
 .הרירב ןייק ָאטשינ ,הֶרָרְּב ןיֵא

 ןגָאז ךיוא ןעק'מ ,אָמיֵא תיִעְּב יִא

 .רעציזרָאֿפ-טכירעג ,ןיִּד-תיֵּב-בַא

 .טכירעג-הליהק ןוֿפ רעצױרָאֿפ ,לֶהָק ןיִּד-תיֵּב-בַא



 ינא

 אינא
 ייונא
 ידא
 ד"א

 רייהדא

 רייומדא

 ריידא

 חירדא

 נ"רדא

 ע"רדא

 שיידא

 ה"א

 וַהָא

 חייהא

 ןיק ירְטֹונ

 .דנַאברַאֿפ ,הָּדְנֲא

 .עטָאנ ;ווירב ,תֶרָנִא

 ,ײמרַא-לארׂשי רעד ןיא גנולײטּפָא-סגנוגרָאזרַאֿפ ,תּואָנְסְּכַא ףַנֲא

 .ןרִיי עזעיגילער ןוֿפ דנַאברַאֿפ ,לֵאָרְׂשִי תַּדְגֲא

 .רעה ,ןודָא

 .ץעזעג ןייק טשינ ,ןיִּד זניֵא

 .ךעלנע טשינ ,הָמֹוּד וניִא

 ,גנוניימ ַא ןַארַאֿפ :טגָאז'מ ,ירֶָאָד אָּכיִא

 ,ןֹוׁשאִרָה םֶדָא

 רַאֿפ לטיט) רערעזנוא יבר ןוא רערעל ,רעה ,ּונָּבַרְו ּונֵרֹומ ּונֵנֹודֲא

 .(יבר ןשידיסח

 .רָאי-רוביע ןיא רדא רעטשרע ,ןוׁשֹאְר רֶדֵא

 .שדוח ןיא גָאט רעטשרע ,ׁשֶדֹח ׁשאֹרְּד 'א

 .(דומלַּת) ןיקיזנ רדס ןיא אּתכסַמ עניילק ,ןֶתָנ יִּבַרְּד תֹובָא

 טרעװ סָאװ ב"א ןיא תויתוא יד ןגעװ שרדמ ,אָביִקֲע יִּבַרְּד תֹוּיִתֹוא

 .אביקצ 'ר ןבירשעגוצ

 .רָאי-רוביע ןיא ךדא שדוח רעטייווצ ,יִנָׁש רֶדֲא

 -גַײרַא רעכעלֿפעה) טנוזעג רעַײא ןסירגַאב ןכָאנ ,וֵמֹולְׁש תַׁשיִרְּד רַחַא

 ,(ווירב ןיא ריֿפ

 .םיבוט-םוי ןוא םיתבש ןיא הליֿפּת-הרּכזה ,םִיַמֲחַרָה בָא

 .טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ ,םֶלֹועָה תֹוּמֶא
 .וזַא לַײװ :ךַאז יד זיא ױזַא ביוא ,יָכָה יִא

 ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,יִכָה ּוליֵפֲא

 -ֿפורסיױא רַאֿפ ןעניד סָאװ שִיערבעה ןיִא תויתוא יד רַאֿפ גנונכײצַאב

 .סנכייצ

 .(עטַאד רעד ךָאנ טֿפירשוצ) שדקמה-תיב ןוֿפ ןברוח ןכָאנ ,ןֶּבְרֶחַה רַחַא

 בילוצ) ׁשגֶד ַא ןָא קידנעטש ןעמוק סָאװ שיערבעה ןיא תויתוא ףניֿפ יד רייַעַחֲהַא

 (גנַאיק-זדלַאה רעייז



 ג : ןוקירטרנ

 ןב ֿבקעי ןוֿפ "םירוט" רֿפס םענוֿפ לייט ןייא ןוֿפ ןמָאנ ,רָזֲעֶה ןבָא .עיהא

 ורַאק ףסוי ןוֿפ *ךּורע ןחלוש" ןופ לייט ןוא (1343 -- 1269) שס'אֹרָה

(1488 -- 1575). 

 ,(1927 -- 1856) גרובזניג רשֲא ןוֿפ םינָאדוװעסּפ ,םֶעָה דַחַא

 .טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ ,םֶלֹועָה תֹוּמֶא

 .גָאטימ ךָאנ ,םִיַרֲהֶּצַה יֵרֲחַא צ"הא

 .(י"א) דנַאל .קילײה ;ׁשֶדּקַה ץֶרַא - קיהא

 ."הרׂשע הנומש" רַאֿפ הליפּת ,הָּבַר הָבֲהַא ר"הא

 ,ֿבוט-םוי ןוא תבש הליֿפּת-הרּכזה ,םיִמֲחַרָה בָא

 ,ןוׁשאִרָה םֶדָא

 ,געמ ןעמ סָאװ ןוא ןטָאברַאֿפ זיא'ס סָאװ ,רֵּתָהְו רּוּפֶא ה"וא

 .טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעֿפ ,םֶלֹועָה תֹוּמֶא

 .טלעוו רעד ןוֿפ רעקלעּפ ,םֶלֹועָה תוּמֶא עי"הוא

 טּפַאשלעזעג ,וועיירוועי ַאינעינַארכָאָאװַארדז ָאװטסעשטשבָא = עזָא יעיזא יעיָזוא

 ןסַאמ עשידִיי יד ןוֿפ טנוזעג סָאד ןטיהוצּפָא

 -- 1269) ש"אֹרָה ןב בקעי ןוֿפ "םירוט" רֿפס םענוֿפ לייט ,םיִּיַח חַרֹא ח"וא

 .(1275 -- 1488) ורַאק ףסוי ןוֿפ "ךורע ןחלוש" ןוֿפ לייט ןוא (3

 ,טנשיינ דעטַײנוי ָא ןשייזינַאגרָא = ו"נָא ,ָא"נוא ,תֹודָחֶאָמ תוּמֶא םיוא

 .(1945 ןיא ןֿפַאשעג) רעקלעפ עטקינייארַאֿפ יד ןוֿפ דנַאברַאֿפ

 ,טעטיסרעווינוא ,הָטיֵסְרָביִנּוא יגוא

 .סולְקְנּוא

 -לָאק דנע קיֿפיטנעַײס לַאנָאשייקודע סנשיינ דעטַײנוי = *ָאקסענוא* ז"קְסְנּוא

 ,ָא"נוא יײב עיצַאזינַאגרָא עכעלטֿפַאשסיװ ןוא רוטלוק ,ןשײזינַאגרָא לַארושט

 .ןשיײרטסינימדַא סנשייטיליבַאהיר דנע ףיליר סנשיינ דעטַײנוי א"ררנוא ,איירנוא

 עטריאילַא יד ךרוד טעדנירגעג טֿפַאשלעזעג-עיצַאטיליבַאהער ןוא-סֿפליה

 7 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 ןטײרּפשרַאֿפ וצ דנַאברַאֿפ ,ַאדורט ָאװַאנעלסעמער ָאװטסעשטשבָא--"טרָא, טי'רוא

 .ןדִיי ןשיווצ גנודליבכַאֿפ

 ,דומלַּת םוצ תוֿפסוּת ,קֶחֶּצִי ּונֵּבַר רֵמֹוא י"רוא



 ךֹוקיִרְטֹונ א

 .דומלַּת םוצ תוֿפסוּת ,םָּת ּונֵּבַר רָמוא ת"רוא

 .סָאד ַײס ןוא סָאד ַײס ,הֶז דַחַאְו הֶז דַחַא ז"אוזא

 ,(1946 -- 1854) שטיװָאניבַאר דניקסיז רעדנַאסקעלַא ריזא

 .לֵאָרְׂשִי ינְּב ּוניֵחַא יייבחא

 טוג רעַײא סירגַאב ךיא יװ םעד ךָאנ ,בֹוּטַה ֹומֹולְׁש תַׁשיִרְּד רַחַא ט"השדחא
 .(ווירב ַא ןיא ריֿפנַײרַא-סטײקכעלֿפעה) טנוזעג

 ךיא יװ םעד ךָאנ ,(וּתְרַאְפִּת ֹוא) ֹותְרֹוּת םֹולָׁש תֶׁשיִרְּד רַחַא תיישדחא
 ןיא ריֿפנַײרַא-סטיײקכעלּפעה ,(טײקלוֿפטכַארּפ רעדָא) ןסיוו ןַײד סירגַאב

 ,םכח:דִימלַּת .ַא וצ ווירב ַא

 .(1927 -- 1856) גרובצניג רשָא ןוֿפ םינָאדועסּפ ,םָעָה דַחַא ע"החא

 טימ טקינײארַאֿפ לֵארׂשי ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא ,הָדֹובֲעָה תּודָחַא
 .ןויצ-ילעוּפ עקניל

 ,גָאטימ ךָאנ ,םִיַרֲהֶּצַה יֵרֲחַא צ'יהחא

 .םעד ךָאנ :ךָאנרעד ,ְךָּכירֲַחַא כ"החא

 -עג ןבָאה ל"ז םיִמָכח ערעזנוא ,הָבָרְבִל םָנֹורְכִז ּוניֵמָכַה ּורְמֶא לייזחא

 ,(ל"זח) טגָאז

 ,ליּפש רֶעדָא רעֿפיש ןיא תויתוא ןעלסקעוווצסיוא ןעמָאנ-לסילש ח"בטא

 קידנעטש לארׂשי וצ ןַײז לָאז סטוג רָאנ ,הָלָס לֵאָרְׂשִיְל בוט ְּךַא ס'לטא
 .ןוח רעד טייטש סע ּוװ ,דומע ןרעביא טכירשפיוא) קיביײא ןוא

 לֵאְָׂשִי ץֶרָא = י"א
 .רעקידלארשייץרא ,יִלֵאָרְׂשִיְצְרָא

 .דָיי וייק טשינ ,יִדּוהְי וניֵא

 םעד ןזַײװ וצ ידּכ טרָאװ בײהנָא ןוֿפ טמוק סָאװ תוא ,סַחָייתֹוא

 .סעּפע וצ טרָאװ םענופ תוכַײש

 .ףליה סטָאג טימ :םעשטרעמ ,םֵּׁשַה הָצְרִי םִא ש"היא ,ה"יא

 ,הכיא תליגמ וצ םישרדמ ןוֿפ גנולמַאז ,יִתָּבַר הָכיֵא ר"כיא

 ןטלעוו ַײרד--טצט ,טַײקשירעֿפעש ,טייקלדייא ,הָּיֵׂשֲע ,הָריִצְי ,תוליִצֲא- ע"יא
 .הלבק רעד טול



 2 ןיקירש =

 ןיא טרָאװטַײצ םעד רַאֿפ ןעמוק סָאװ תויתוא ריֿפ יד רַאֿפ ןכיצ ן"תיא

 .טַײצ רעקיטּפנוקוצ רעד ןיא טרָאװטַײצ סָאד ןגייב םַײב שיערבעה

 .סָאד זיא ױזַא ןעוו ;ױזַא בוא ,ןָּכםִא כ"א

 .םעד ךָאנ ;ךָאנרעד ,ְּךָּכ רַחַא

 רַאֿפ גנולײטּפָא-סגנוריטורקער ןוא -עיצַארטסיגער ,םֶדָא ַחֹּכ ףֵנֲא איַּכַא

 .לארׂשי ןיא םוירעטסינימ-סטייהרעכיז םַײב חוּכ-ןשטנעמ

 .ןֹוצָר יִהְי ןֵּכ ,ןֵמָא ריייכא
 .ןדערוצמורַא סָאװ ָאד ָאטשינ ,ְךיֶרֲאַהְל םֹוקָמ ןאָּכ ןיֵא לימכא

 .טגָאזעג םיא טָאה רֶע ,ול רַמָא ל"א

 . .ױזַא טשינ ביוא ,ןֵּכ אֹלםִא כי"לא

 .(יימרַא-לארׂשי רעד ןיא) לענָאלָאק-רעטנוא ,הָנְׁשִמ ףּולֵא ם"לא

 ,יטרַאּפ-רעטעברַא עקיגנעהּפָאמוא עשילגנע ,יטרַאּפ טנעדנעּפעדניא ,פ,לא

 .(דנַאלָאה ןיא טָאטש) םַאדרעטסמַא ;(1893 -- 1807) קיד ריאמ קיַײא ד"מא

 ,םיֿבתּכ ןיא םירֿפס ַײרד יד רַאֿפ גנונכײצַאב ,םיִלֵהְּת ,יִלָׁשָמ ,בֹויִא תיָמֲא

 .ך"נַּת ןיא םירֿפס עקירעביא יד יװ ּפָארט רעדנַא ןַא ןבָאה סָאװ

 .(ווירב בַײהנָא ןוֿפ גנודנעוו) רעה רעבושח ,דֵּבְכִנ ןֹודָא גניא ,,נ ,א

 .(ווירב בייהנָא ןופ גנודנעוו) רעה רעבושח רעייז ,דֹאָמ דֶּבֶכְנ ןודָא .מ ,ג ,א

 .עידעּפָאלקיצנע 'צנא

 ןיא ןכַײלג סרעייז םידיסח ןענכייצַאב ױזַא ."ערעזנוא ,ונֵמֹולְׁש יִׁשְנַא  ׁש"ַנֲא

 .םידגנתמ וצ ץַאזנגעק

 ,טייקכעלדנעמוא ,ףֹוסןיַא סיא

 ,רעכעלדנעמוא ,יַפוס-ןיֵא

 .לֿפײװצ ןָא ,קָפָס ןיִא

 ,רּתסא תליגמ ףיוא םישרדמ ןוֿפ גנולמַאז ,הָּבַר רֵּתְסֶא ריתסא

 .ןיילַא ךיז ,ֹומָצֵע תֶא ע"א

 .ןעעועגּפָא :טקוקעג טשינ ,בֵּניִלֲע-ףַא גיעא

 .ןעזעגּפָא :טקוקעג טשינ ,יַּפ-לַע-ףַא פ"עא

 .ןגעווטסעד ןוֿפ ;םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןֵכ"יִּפ-לַע-ףַא ,כ"יפעא ,יייפעא



 קיא

 א"רא

 גיירא

 היירא

 בייהרא

 לייזרא

 חיירא

 ט'ירא

 יירא

 לייבירא

 ליירא

 םיירא
 נירא

 ץיירא

 הק רט נג

 ּוליפֲא

 ,"לֵאָרְׂשִיְל יִמּואְל קְנַּב, ןוֿפ ןעמָאנ רעטשרע ,ינַאּפמָאק ןַײטסעלַאּפ ָאלגנַא

 .ןגָאז טשינ ףרַאדמ ,רַמול ְּךיִרְצ ןיֵא

 יד ןיא גנוגעװַאב-דנורגעטנוא עשיטסירָארעט יֵּמִאָל יֵאָבְצ ןּוגְרא

 תנידמ ןוֿפ ןײטשטנַא ןוַאֿפ י"א ןיא טַאדנַאמ ןשיטירב ןוֿפ ןטַײצ

 .לארׂשי

 ,(הרוּת רעד ןיא) טגָאזעג זיא ױזַא ,אָרְק רַמָא

 ,קיטעלטַאטכַײל ,הֶּלַק הָקיִטָלְתַא

 .ףישֿפמַאד ,רֹוטיק" תַּיָנֲא

 .טגָאזעג רזעילא יבר טָאה ,רֶזָעיִלָא יִּבַר רַמָא

 ,טגָאזעג לאילמג יבר טָאה ,לֵאיִלְמַּנ יִּבַר רַמָא

 .טגָאזעג אנוה יבר טָאה ,אָנּוה יִּבַר רַמָא

 .עקירעמַא-ןוֿפצ ןוֿפ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ ,תיִרְּבַה-תֹוצְרַא

 .ל"ז םינבר ערעזנוא טגָאזעג ןבָאה ,הָכָרְבִל םֶנֹורְכִז ּוניֵתוּבַר ּורְמֶא

 יבר טָאה ,אָּדְסִח יִּבַר רַמָא ; הֶיְנַנֲח יִּבַר רַמָא ; אָּיִח יִּבַר רַמָא
 .טגָאועג הדסח יבר טָאה :טגָאזעג היננח יבר טָאה :טגָאזעג אייח

 .טגָאזעג ןוֿפרט יבר טָאה ,ןֹופְרַט יִּבַר רַמָא

 .(1572 -- 1534) אירול קחצי יבר לבוקמ יקָחֶצִי יִּבַר יִּזֵנָּכְׁשַא

 .לֵאָרְׂשִייץִרָא
 יבר טָאה ,לֵאְעְמֶׁשִי יִּבַר רַמָא : בֹקֲעַי יִּבַר רַמָא ; הָדּוהְי יִּבַר רַמָא
 .טגָאועג לאעמשי יבר טָאה :טגָאזעג ֿבקעי יבר טָאה :טגָאועג הדוהי

 .טגָאזעג ױל ןּב עשוהי יבר טָאה ,יֵוֵל ןָּב ַעָׁשֹוהְי יִּבַר רַמָא

 .ןגָאז וצ העדב טשינ בָאה ךיא ,רַמֹול יֵנֹוצְר ןיִא

 ,טגָאזעג שיקל שיר טָאה ,ׁשיִקְל ׁשיִר רַמָא

 .טגָאזעג ריאמ יבר טָאה ,ריִאֵמ יִּבַר רַמָא

 ,טגָאזעג ןמחנ יבר טָאה ,ןָמֲחַנ יִּבַר רַמָא

 .טגָאזעג אֿביקע יבר טָאה ,אָביִקֲע יִּבַר רַמָא



 ןֹוקיִרְטֹונ

 .טגָאועג אפּפ יבר טָאה ,אָּפַּפ יִּבַר רַמָא ם"רא

 .טגָאזעג ןועמש יבר טָאה ,ןועְמִׁש יִּבַר רַמָא ש"רא

 ,טגָאזעג לאילמג ןב ןועמש יבר טָאה ,לֵאיִלְמַנ ןֵּב ןֹועְמִׁש יִּבַר רַמָא ג"בשרא

 .טגָאזעג יאחוי ןב ןועמש יבר טָאה ,יִאָחֹוי ןֶּב ןֹועְמִׁש יִּבַר רַמָא י"בשרא

 .טגָאזעג שיקל ןב ןועמש יבר טָאה ,ׁשיִקָל ןֵּב ןֹועְמִׁש יִּבַר רַמָא לייבשרא

 תיירא

 ליישא

 תייא

 .טגָאזעג םֹּת ונבר טָאה ,םֶּת ּונָּבַר רַמָא

 -סינכמ ַא ןוֿפ ןטכילֿפ -- ןֿפָאלש ,ןעקנירט ,ןסע ,הָניִל ,הֵּיִתְׁש ,הָליִכֲא
 ,םיחרוא

 .ױזַא טשינ גָאז ,רַמֹאֹּת לַא

 ,ױזַא ןגָאז טסעװ ביוא ,רַמאֹּת םִא

 .ױזַא טשינ ןעייל ,אָרְקִּת לַא

 ןיא שיבַארַא ןיא שַיערבעה ןוֿפ רעצעזרעביא ןוֿפ החּפטמ ,ןֹוּבִּת-ןְּבֶא

 ,רעטלַאלטימ

 רעד .ליּפש רעדָא רעֿפיש ןיא גנורעדנערַאֿפ-תויתוא רעד וצ לסילש ,ש"בתא

 ליתא

 יב

 איב

 ,וו"זאא 'ר זיא 'ג ,'ש זיא 'ב ,'ת זיא 'א :רעטרעקרַאֿפ ַא זיא תיב-ףלא

 .ןגָאז ןלעװ טסעװ בוא ,רֵמֹול אָצְמִּת םִא

 ב

 ,ב"א ןיא תוא רעטייווצ ,תיֵּב

 ,ייווצ ,םִיַּתָׁש וא םִיַנְׁש

 = בלשת'ב :לשמל .סעטַאדרָאי ןוֿפ בייהנָא ןיא) טנזיוט ייווצ ,םִיַּפְלַא

2. 

 ,שינעֿפעשַאב ךעלשטנעמ ;שטנעמ םֶדָאְןֵּב

 .ןשטנעמ ,םֶדָאייֵנְּב

 .ץעזעג"דנורג ,בָא-ןִיָנְּב

 ,הכרב ןוֿפ ביײהנָא ,הָּתַא ְּךֹורָּב



 ח

 א"אב

 ב"אב
 ב"האב
 ייאב

== 

 איבב

 היבב

 טהבב

 דיייַבב

 גיב

 ןֹוקיִרְטונ

 ,הכרב ַא ןוֿפ בײהנָא ,יָנֹורֲא הָּתַא ְּךּורָּב

 ,תיב-ףלא ןיא ,תיֵּב-ףֶלֶאְּב

 .(עקירעמַא-ןוֿפצ ןוֿפ) ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ,תיִרְּבַה תוצִרַאְּב

 .לארשי-ץרא ןיא ,לֵאָרְׂשִי-ץֶרָאְּב

 ,הכרב ַא ןוֿפ בײהנָא ,י הָּתַא ְּךּורָּב

 .רעײגנַײא ,דנַײרֿפ-זיױה ,תִיַּבןַּב

 .דניזעגזיוה ,עילימַאֿפ ,תִיַּביַגְּב

 ,דיִי :רעטעדניברַאֿפ ,תיִרְּבלַעַּב

 ..ןדיַי :עטעדניברַאֿפ ,תיִרְּב"יַנְּב

 .(ס'אֿבב יד ןוֿפ עטצעל יד) דומלּת ןיא אּתכסמ ,אָרְתַּב אָבָּב

 ןעשעג לָאז סע :הכרב רעדָא שטנּוװ ןוֿפ ףוס ףֵמָא ּוניֵמָיְּב הָרֵהְמִּב

 .ןמָא ,ןבעל רעזנוא ַײב

 ,ןשטניוו עשירֿבח טימ ,םיִרֵבֲח תַּכְרִבְּב

 ,תַניחְבִּב

 | .טכירעג ןיא ,ןיִּד תיֵבְּב

 ,רעטלע ןבלעז ןיא ױרֿפ :רעטלע ןבלעז ןיא ןַאמ ,ליִנ"תַּב ;ליִגְןּב

 .שגֶד ןטכַײל ַא ןבָאה סָאװ שיערבעה ןיא תויתוא סקעז יד תֹ"ָּפַּכ ד"ָנָּב

 רוב

 צינג
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 א"רב

 .לשמל ,ןרעֿפיצ ןיא תויתוא ןוֿפ טנעלַאוװיווקע) אירטמיג ןיא ,אֵיְרְטַמיִנְּב

 407 - "נב לומ

 ןיא טייקיטכערעג רַאֿפ טכירעג עטסכעה סָאד ,קֶדֶצְל ַּהֹבָּנַה ןיִּדַהתיֵּב
 .לארׂשי תנידמ

 ,רעגולק ,רעקיטֿפנונרַאּפ ,תַעַּד"רַּב

 .טכירעג ,ןיֵּד-תיֵּב

 .רעקידנטּפשמ ךיז ,ןיִּד-לַעַּב

 ,רעטריסערעטניארַאֿפ ;רֿבד-לעב ,רָבָד-לַעַּב

 ןעוו לַאּפ ןיא רָאנ קיטכיר זיא עטגָאזעג סָאד ,םיִרֹומֲא םיִרָבְּד הָּמַּב

 ,ןברָאטשעג זיא רעצעמע זַא ,טרעה ןעמ ןעוו גָאזכָאנ ,תָמָא ןּיַּד ְךּורָּב



 ט | ןוקירְטֹונ

 ,א,ד,ב

 !עידב
 ציידב
 ח"רדב
 ש"דב
 ה"ב

 בייהב

 ר"הב

 חי"הב

 כיהב

 גיכהב

 ד"מהב

 קיימטהב

 סייהב

 ה רהב

 ןב

 ףיֵמּוּב
 יב

 ז"אזב

 לייהזב

 ח"ב

 יֿפָא טשינ) ערעדנַא ןוֿפ ןענעז סָאװ עכלעזַא ,תֹורֵחֲא תֹונְרְּד יִלֲעַּב

 .סעגנַאר (עשיריצ

 .ןרָאװעג ןוטעגּפָא זיא ךַאז יד יװ םעד ךָאנ ,דַבֵעיִדְּב

 .טכירעג שינבר ,לַאנובירט ,קָדָצ ןיִּד-תיּב

 .שדוח-שאר גָאט רעטייווצ ,ׁשֶדֹחיׁשאֹרְּד 'ב

 ,(טֿפירשרעטנוא ןרַאֿפ ,ווירב ַא ןוֿפ ףוס םוצ) סורג טימ ,םולָׁש תַׁשיִרְדִּב

 .ןעמָאנ ןַײז טשטנעבעג ,םֵּׁשַה ְךּורָּב

 .ףליה סטָאג טימ ,םֵּׁשַה תַרְזֲעְּב

 ,ללָה יבר ןוֿפ לוש רעד ןוֿפ ,לָּלִה-תיֵּב

 ,תִיַּבַה לַעַּב
 יד ןיא געט ַײרד יד -- קיטנָאמ ,קיטשרענָאד ,קיטנָאמ ,'ב ,'ה ,'ב

 יתוחלס טגָאז ןעמ ןוא ךיז טקינַײּפ ןעמ ןעוו ,תוּכוס ןוא חסּפ ךָאנ ןכָאוו

 .עזַאב-לושסיוא עשירעטיליפ ,הָכָרְדַה סיִסְּב

 .לָאטיּפש ,םיִלֹוחַה-תיֵּב

 ,טעווערּפ ,טערטּפָא ,טעזָאלק ,אֵּסַּכַה-תיֵּב ,דֹובֵּכַה-תיַּב

 .לּפמעט ,לוש ,זיוה-טעבעג ,תָסֶנָּכַה-תיֵּב

 .טלַאטשנַאנרעל ,רַאנימעס ,שרדמ-תיב ,ׁשֶרֶדֶּמַה-תיֵּב

 ׁשֶּדְקַּמַה-תיֵּב

 .עלוש ,רֵפֵּסַה-תיֵּב

 ...יבר טעטירָאטױא ןשינבר םענוֿפ ןוז ,יִּבַר בֵרָה ןֵּב

 ,רעכעלברעטש .,םֶדָו-רָׂשַּב

 .תויתוא-ןּפיל ריֿפ יד

 ,(יורֿפ ַא ןוֿפ) ןַאמ ,רָאּפ ַא ןופ רענייא ,רענטרַאּפ ,גּוזיְוַּב

 / ,(ןַאמ ַא ןוֿפ) ױרפ ,רָאּפ ַא ןוֿפ ענייא ,ןירענטרַאּפ ,גוז"תַּב

 .ןימ רעכעלנעמ ,לגנַיי ,רָכְז ןֵּב

 .ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ,הֶז רַחַא הֶזָּב

 .ןֿפוא םעד ףיוא ,ןֹוׁשָּלַה הֶזְּב

 ,רָאטידערק ,בוח-לעב ,בֹוח לַעַּב

 ,שיניֿפעשַאב קידעבעל ,םיִּיַח לַעַּב



 ףֹוקיִרְסֹונ ֶ

 ח"בה ןוֿפ "םירוט, רֿפס םוצ שוריּפ ןטנַאקַאב ןוֿפ ןעמָאנ ,ׁשֶדֶח תִיַּב

 .שעקריס לאוי

 יד
== 

 ןלָאז עדמערֿפ ידּכ ,ווירב ַא ףיוא טּפירשּפױא ,םֹוׁשֹרְנ ּונֵּבַרְּד םֶרֵחְּב ג" =

 -- 960) םושרג ונבר זַא .טנָאמרעד טּֿפירשֿפױא רעד .ןענעייל טשינ םיא

 טימ ןבָאה וצ הנותח ,ווירב עדמערֿפ ןענעייל וצ ןטָאברַאֿפ טָאה (0

 ,א"א ױרֿפ ןייא טימ יו רעמ

 .ןיִׁשּוּדִקְו הָּפָחְּב .ק"וחב

 .שדוח םעד ןיא ,הֶז ׁשֶדֹחְּב ז"חב

 ,הניחב רעד ןיא ,"תַניִחְּב ייחב

 .טֿפירשרעטנוא רעד טימ ,דָי-תַמיִתֲחַּב י"חב

 עטליװעגסַוא ןַײז ,(ןתח) רעטלייוועגסיוא ריא ,ֹוּבִל ריִחְּב ,ּהָּבִל ריִחְּב ל"חב
 .(הלַּכ)

 ,טֿפירשרעטנוא רעד טימ ,דָי-תַמיִתֲחַּב ייתחב

 אי טטרשייב ) יב
 ,ורַאק ףסוי 'ר ןופ "םירוט, רפס ןֿפױא שוריּפ ,"ףֵסֹוי תיֵּב;

 .טכירעג ,ןיררתיב . דייב

 ,טכירעג שינבר ,לַאנובירט ,קָדָצ ןיִּד-תיֵּב צ'דיב

 ,טכירעג סָאד ,ןיִּדַה-תיֵּב ריהיב

 ,יירעקורד יד ,סּופְּדַה-תיֵּב פידהיב

 ,לָאטיּפש רעד ,םיִלֹוחַה-תיֵּב ח"היב

 .קירבַאּפ יד ,תֶׁשֹרֲחַה-תיֵּב רייחהיב

 .טערטּפָא רעד ,טעזָאלק רעד ,אֵסִּכַה-תיֵּב כ'יהיב

 .לוש יד ,תָסֶנְּכַה-תיֵּב נ'כהיב

 ,רַאנימעס רעד ,טלַאטשנַא-ןרעל רעד ,ׁשֶרֶדִּמַה-תיֵּב ד"םהיב

 .טכירעג סָאד ,טָּפְׁשִּמַה-תיֵּב שייטהיב

 ,שֶּדְקַּמַה-תיֵּב קיימהיב

 .טנעמַאלרַאּפ ,םיִרָחְבִּנַה-תיַּב ניהיב



 אי ןֹוקירְטֹונ
תואר שא יי ראי א יי לייק

 

 .עלוש יד ,רָתָּמַה-תיֵּב ס'יהיב

 ,תורָבָּקַה-תיֵּב קייהיב

 ,טכַאנרַאֿפ ,גנורעמעד-טנווָא ,תֹוׁשָמְׁשַה ןיֵּב ש"היב

 .לָאטיּפש ,םיִלֹוח-תיֵּב חיייב

 .קיובַאֿפ ,תֶׁשֹרֲח-תיֵּב ריחיב

 טָאה 'ה 'ב היעשי ןוֿפ קוסּפ םעד טָא טימ ,הָכְלִנְו ּוכְל בקַעִי תיֵּב ץיליב

 זיא סָאװ ,דנַאלסור ןיא עּפורג-ןרענָאיּפ עשיטסינויצ יד ןֿפורעג ךיז

 .1882 רָאי ןיא י"א ןייק ןעמוקעג

 ,טכירעגסנדירֿפ ,םֹולָּׁשַה ַּפְׁשִמ-תיֵּב שייהמיב

 .טֿפעשעג-סלדנַאה ,רֶחְסֶמ-תיֵּב ס'ימיב

 .טֿפעשעג-רעכיב ,םיִרָפְס רֶחֶסֶמ"תיֵּב

 .טכירעג ,טָּפְׁשֶמ-תיֵּב שיימיב

 .עלוש ,רֵּפַס-תיֵּב ס"יב

 ןֿפױא דנַאברַאפ-טנגוי רעשיטסינָאיזיוװער ,רֹודְלָּפְמּורְּת ףֵסֹזי תיִרְּב ר"ְתיֵּב
 .(1920 ןיא יח-לּת ןיא ןעמוקעגמוא) רָאדלעּפמורט ףסוי ןוֿפ ןעמָאנ

 .רעטקיטכעמלוֿפַאב ,ַחֹּכיאַּב בייב

 .עטקיטכעמלוֿפַאב ,ַחֹּכ"יֵאָּב

 .םיִנֲהֹּכ תַּכְרִּב

 .סלַאֿפנדעי ,ןָפֹא לֶכְּב א"כב

 ,םענייא ןדעי ןיא ,דָחֶא לֵכְּב

 .רעדנּוזַאב ןקיצנייא ןדעי ןיא ,דָחֶאְו דֶחֶא לֶכְּב אייואכב

 -טשרע יּפלּכ םיניד יד טלדנַאהַאב סָאװ ,דומלּת ןיא אּתכסמ ,תֹורֹוכְּב 'רוכב

 יַּפלּכ םיניד יד טלדנַאהַאב סָאװ ,הנשמ רעד ןיא אּתכסמ :ןעגניל

 ,א"א טכילֿפ-םיריּכב

 .ןגעווטסעד ןוֿפ ,ךָאד ןוא ,תֹאֹו לֶכְּב ז"כב

 .םעלַא םעד ןיא ,הֶו לָכְּב

 ירעטרעװטַײצ ןוֿפ בייהנָא ןיא טצונַאב ןרעװ סָאװ ,תויתוא-בָאגוצ ריֿפ יד םיִלְכַּב

 .שיערבעה ןיא רעטרעװכַאז ןוא רעטרעוװטֿפַאשנגייא
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 .םוטעמוא ,ץַאלּפ ןדעי ןיא ,םֹוקָמ לָכְּב מ"כב

 -לייוועגסיוא ןַײז ,(ןתח) רעטליײװעגסױא ריא ,ֹּבִל ריִחְּב ,ּהָּבִל ריִחְּב ל"ב
 .(הלַּכ עט

 .ןימ ןכעלנעמ ןיא ,רָכָו ןֹוׁשְלַּב "לב

 ,םעד ןָא ,הָז יִלְּב

 .קנב עלַאנָאיצַאנ עקידלארׂשי ,לֵאָרְׂשִיְל יִמֲאָל קֶנַּב - ל"לב

 .ןימ ןכעלבַײװ ןיא ,הֶבֵקָנ ןֹוׁשְלַּב .נ'לב

 ,ךעלדניברַאֿפ טשינ ,רָדֵנ יִלְּב

 ,לֿפײװצ ןָא ,קֵפָס יִלְּב ס"לב

 .ךַארּפש רעדמערֿפ ַא ןיא ,רֶז םַע ןֹוׁשְלַּב ז"ַעַלְּב

 .לָאצרעמ ןיא ,םיִּבַר ןֹוׁשְלְּב ריילב

 דומלּת ןיא ס'אּתכסמ-אבב ַײרד יד ןוֿפ עטסלטימ יד ,אָעיָצְמ אָבָּב מייב

 .(ןיקיזנ רדס ןיא)

 .רָאי 13 טלַא טרעו סָאװ לגנַיי ,הָוצִמ רַּב

 ,רָאי 12 טלַא טרעוו סָאװ לדיימ ,הָוְצִמ תַּב

 ,תמ ַא רַאֿפ .צַאב ,טכַאדעג זנוא ףיוא טשינ ,"זנוא רעסיוא , ,ןֵּגָמ"ֹרַּב

 (רעליש רַאפ לָאב) גונעג טשינ ,קיּפְסַמ יִּתָלִּ

 .שמוח ןט-4 םענוֿפ ןמָאנ ,רֵּבְדִמְּב 'דמב

 .ןעוו לַאֿפ ןיא רָאנ קיטכיר זיא עטגָאזעג סָאד ,םיִרּומֲא םיִרָבָּד הָּמַּב א"דמב

 ,רבדמב שמוח םעד ףיוא גנולמַאז-םישרדמ והָבַּב רֵבְדַמְּב .ריידמב

 ,זַײרּפ ןכַײלג ןיא ,הָוְּׁשַה חָּקִמְּב שייהמב

 .לזמ טימ ,בֹוט לֶּזַמְּב ט'זמב

 ,ןטנעמסידָאלּפַא טימ ,םיַּפַּכ תֹואיִחְמִּב כיחמב

 ןרירוצנָא טשינ .טוגמוא רַאֿפ ןעמענ טשינ רימ רע לָאז ,ֹודֹובָּכ תַליִחְמִּב

 ,דובּכ ןייז

 .רוֿבּכ ןקיליײה ןייז ןרירוצנָא טשינ ,ֹותְרֹוּת דֹובָּכ תַליִחְמִּב תייכחמב

 .טפעשעג-רעכיב ,םיִרָפְס רַחְסִמ"תיֵּב ס'ימב



 בי ןֹוקיִרְטֹונ

 קייסמב

 ריימב

 א'ינב

 ייינב

 כיילנב

 ח'יקנב

 םיב

 ה"סב

 י"הסב

 כ'יהסב

 טי'סב

 'עב

 ע"ב

 בייעב

 דייעב

 ה"עב

 -רעטנוא ידּכ ןרעדנַא ןַא וצ רעדעֿפ יד קידנבעגרעביא ,םֹומְלְק תַריִסְמַּב

 .ךיז ןבַײרשוצ

 .רבדמב שמוח םעד ףיוא גנולמַאז-םישרדמ ,הָּבַר רֵּבְדִמְּב

 .סנזעוו עכעלשטנעמ ,ןשטנעמ ,םָדָא יֵנְּב

 .לארשי קלָאֿפ ןוֿפ רעדניק ,ןדִיי ,לֵאָרְשִיייַנְּ

 .ןרָאװעג קיטרַאֿפ ,ןעקנַאד וצ טָאג :ןוֿפ ןיז ןיא ,ַחֹּכ ףעיל ןֵתֹונ ָךּורָּב

 העובש ַא ןקיטֿפערקַאב) ךַאז עקילייה ַא קידנעמעננָא ,ץָפֲח תַטיִקְנִּב

 .(העובש יד ןבעגּפָא םַײב הרוּת-רֿפס ַא ןטלַאה ךרוד

 .עלוש ,רֵפָס-תיֵּב

 ,לֿפײװצ ןָא ,קָפָס יִלְּב

 .טעטירָאטױא ,אָכְמַס"רַּב

 .רעכעלסעלרַאפ ,ְּךֶמָסןֶּב

 -עג רפס ןַײז ,ינש תיב ןוֿפ הֹּפוקּת רעד ןיא רעטנרעלעג ,אָריִס-ְןֵּב

 ,םינוציח םירֿפס יד וצ טרעה

 .ןײמעגלַא ןיא ,ןעמַאזוצ ,לֹּכַהיִּדַסְּב

 .גנונדרָאגָאט ןיא ,םֹוּיַה"רֶדֵסְּב

 ,ןעמונעגנמַאזוצ ,ןײמעגלַא ןיא ,לֹּכַהיַּדַסְּב

 .העש רעקידלמ ַא ןיא ,בֹוט ןֶמיִסְּב

 גנוצעזרעביא עשיכירג) עטניגַאוטּפעס רעד ןיא ,םיִעְבִּׁשַה םּוּגְרַתְּב

 1 .(ך"נַּת ןוֿפ

 .רעקינייו רעמ .,ְךֶרֵעְּב

 .ןיִמָלֶע תיֵּב ,םֶלוע-תיֵּב
 ,לארׂשי תנידמ ןיא ענעמוקעגיַײנ רַאפ זיוה ,םיִלֹזע"תיֵּב

 | ,םיִּתְּבייֵלֲעַּב ,תִיַּבַה-לַעַּב
 | .רעקידנטּפשמ ךיז ,ןיִּד-לַעַּב

 .דַצ רעטריסרעטניארַאֿפ ,רָבָּד-לַעַּב

 ,ףליה סטָאג טימ ,םֵּׁשַה תֵרְזִעְּב
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 .םיִּתָּבַה יִלֲעַּב ,תִיַּבַה-לַעַּב ב''העב
 .טלעוו-רענעי ףיוא ,אָּבַה םֶלֹועְּב

 .טלעוו-רעד ףיוא ,הֶּזַה םֶלֹועְּב זייהעב

 .ןשינעֿפעשַאב ,שינעֿפעטַאב ,םיִּיַחַה יִלֲעַּב ,םיִּיַחַה-לַעַּב חייהעב
 .ןבירשעגרעטנוא טָאה ,םּותָחֲה לַע אָּב

 ,ףליה סטָאג טימ ,ְךֵרָּבֶתִי םֵּׁשַה תַרְוֲעְּב י"העב

 ,ןדריה רֹבע ןיא .,ןֵּדְרּיַה רֵבָעְּב

 ,רָאטױא ,רבחמ ,רֵּבַחְמַה לַעַּב חימהעב

 סּנַה לעַּב ריִאֵמ 'ר ,םֵּנַה לַעַּב נ"העב

 ,טָאטש רעקלייה רעד ןיא ,ׁשֶדֹּקַה ריִעָּב ק'העב

 .ףליה סטָאג טימ ,םֵּׁשַה תֵרָזִעְּב ש"העב

 .טלעוו-רענעי ףיוא ,אָּבַה םֶלֹועְּב ביהועב

 .טלעוו-רעד ףיוא ,הֶּזַה םֶלֹועְּב זיהועב

 .דניז ערעווש ערעזנוא רַאֿפ ,םיִּבַרָה ּוניֵתֹונֹוֲעַּב ר"הועב

 ,רָאטידערק ,ֿבוח-לעב ,בֹוחיִלֲעַּב ח"עב

 ,ןשינֿפעשַאב ,שינעֿפעטַאב ,םיּיַח יִלֲעַּב ,םיִּיַתילַעַּב

 ןוא הנשה-שאר ןשיװצ געט-הבושּת יד ןיא ,הֶבּוׁשְּת יֵמְי תֶרֶׂשֲעַּב ת"יעב

 .רוּפּכ-םוי

 .ןליוו ןַײז ןגעק ,גנַאװצ סיוא ,ֹוחֵרַּכ-לַעַּב כ"עב

 -ןעיצקַא ןיא) טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעטצנערגַאב טימ ,לָּבִגִמ ןֹובְרֵעְּב םייעב

 | .(טּֿפַאשלעזעג

 .רעקרעװטנַאה ,הָכאָלְמ-לַעַּב

 ,םַנילַעַּב ג"עב
 ,הָּפ-לַעַּב פ'עב

 חֵסָּפ בֶרֶעְּב
 ,תֹותַּבַׁש יֵבְרַעְּב ; תָּבִׁש בֶרֶעְּב .ש"עב

 ,םֵׁש"לֲעַּב



 וט ןוקירסונ

 .תודיסח ןופ רעֿפעש (1760--1700) לארׂשי 'ר ,בוט-םֵׁש"לַעַּב טיִׁשעַּב

 ןוא הנשה"שאו ןשיװצ געט-חבושּת יד ןיא ,הֶבּוׁשְּת יִמָי תֶרֶׂשֲעַּב ת'ישעב

 .רוּפּכ-םוי

 ׁשֶדֹק תֶּבַׁש בֶרֶעְּב קיישעב
 ,הָבּוׁשְּת-לַעַּב :הֶּלִפְּת-לַעַּב תיעב

 .לָאמ ייווצ ,םיִמָעֶּפ 'ב יב

 ,לָאמ ןייא טימ ,תַחַא םַעַפְּב א"פב

 ,תוכָאיקרּפ ןיא ,תובָא יֵקְרְפְּב

 רעביא טכַאמ ןעמ סָאװ הכרב רעד ןוֿפ ףוס ,הָמְדֲאָה יִרָּפ אֵרֹוּב א'הפב

 .ןסנירג

 .ןַײװ רעביא טכַאמ ןעמ סָאװ הכרב רעד ןוֿפ ףוס ,ןָפָּגַה יִרְּפ אֵרֹוּב נייהפב

 -םיוב רעביא טכַאמ ןעמ סָאװ הכרב רעד ןוֿפ ףוס ,ץֵעָה יִרְּפ אֵרֹוּב ע'הּפב

 .ןטכורֿפ

 ,שּורָפְּב - 'יפב

 ,ךיז-רַאֿפ-ןוא-ןַא ,זמָּצֵע יֵנְפִּב ע'יפב

 ,ןיצרב / בב

 .ןסילשַאב וצ ידּכ ךיז ןטכַארטרַאֿפ וצ טבַײלב'ס ןֹויִע ְּךיִרָצְּב ע"צב

 ,רּוצָקְּב . 'קב
 ןיא) דומלַּת ןיא סאּתכסמיאֿבב ַײרד יד ןוֿפ עטשרע יד ,אֵּמִק אָבָּב ק"ב

 .(ןיקיזנ רדס

 ,לוק-רעדיוו ;למיה ןוֿפ םיטש ,לזק"תַּב

 ,רָמֹחְו-לקְּב ו"קב

 ,םיַלֹוח רּוּקְִּב חייקב

 סע ּוװ טֿפַאשטרָא רעד ןיא) השודק הליהק רעד ןיא ,ׁשֶדֹק-תַלַהְקְּב ק'קב

 .(הליהק עשידִיי ַא ןַארַאֿפ זיא

 .תוליהק עסיוועג ןיא ,תֹולָהְק תֶצֶּקַּב

 ,יָּבַרְּב ןתֹוכָרְּב ;תיִׁשֹאֵרְּב ירב
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 .שדקמה תיב רעטשרע ,ןוׁשאִר תִיַּב ריב

 .תישארב שמוה םעד ףיוא םישרדמ ןוֿפ גנולמַאז ,הָּבַר תיִׁשֹאֵרְּב

 .דנַאברַאֿפנטַאר ,תֹוצֲעֹוּמַה תיִרְּב םייהרב

 .זַײּפש רעביא גנוכַאמ-הכרב ,ןֹוזָּמַה תַּכְרִּב

 .תישארב שמוח םעד רעביא םישרדמ ןוֿפ גנולמַאז ,הָּבַר תישאהב { ריַרַּב

 .רָאי םעניא ,תַנָׁשִּב 'שב

 .ןעו טַײצ רעד ןיא ,ןעוו ,תַעְׁשִּב

 .שדקמה תיב רעטייווצ ,יִנֵׁש תיֵַּב ש"ּב

 .יאמַש ןוֿפ לוש יד ,יִאַמַׁש תיֵּב

 ,הפירש ַא ןוֿפ לַאּפ ןיא ןַארק-רעסַאװ ,הֶּפְרָׂש זָרְּב ..ש.ב

 .לַאֿפ ןייק ןיא ,ןֵפֹא םּוׁשְּב א"שב

 .ךעלגעממוא זיא'ס ןעוו ,רֶׁשָפָאייִאָׁשְּב א"אשב

 ,(גרעביא) דיירסיוא רעלױֿפ ,םֹזּיַה חַסֶּפ ,םֹזֹּיַה תֶּבַׁשְּב יייהּפ יייהשב

 ,רָאי-ַײה ,ֹוז הָנֶׁשְּב ז"שב

 .העש רעקידלזמ רעטוג ַא ןיא ,תֵחַלְצִמּו הֶבֹוט הָעְׁשִּב םייוטשב

 .הטיש רעד טיול ,תַטיִׁשְּב 'ישב

 .ןלוש יד ,רָּפֵּסַהייֵּתְּב ט'יהיתב ,ס''התב

 .ןלוש ,רֶפָסייֵּתְּב ס"יתב

 ,קידנרעֿפטנע ,הָבּוׁשְתְּב 'ושתב

: 
 .ב"א ןיא תוא רעטירד ,לָמיִּנ :

 .(ךעלבַײװ ןוא ךעלנעמ) ַײרד ,ׁשֹלָׁש וא הָׁשֹלְׁש

 ,לשמל .סעטַאד-רָאי ןופ בײהנָא ןיא ,טנזיױט ַײרד ,םיִפָלֲא תֶׁשֹלְׁש
 ,3223 == ג"כר'ג

 ,םַארג ,םֵרְנ



 ןּוקיִרְטֹונ

 אינ

 'םב

 עייבנ

 עיָנְדִ

 ד"נ

 ט"לזנ

 ש"זנ

 חינ

 ט'חנ

 לייחַג

 אייֵׁשְחַנ
 ייג

 קיג
 'מינ

 בי
 ימג

 חיֵמּג
 טייחמג

 יעיסרעוו רעדנַא ןַא ,תֶרָחַא הָסְרִג

 ,םַאדַאמ ,יורפ ,תֶרָבָנ

 .גנורעלקרעד-תודע ןוֿפ גנומענֿפױא ,תּודָע תִיִבִנ

 ְךיא) גנוטיירגוצ רעשירעטילימ רַאֿפ ןענָאילַאטַאב-טנגוי ,רֵעֹנ יִדּודְנ

 .(ל"הצ

 .לייטרוא ,ןיִּד רַזְג

 ,הָבֹוטְל ּוז םַנ

 ,דָאטעמ-עיצקודעד .עיגָאלַאנַא ,הָוָׁש הֶרְזְג

 ,טנעצָארּפ ןָא האוולה ,הֿבוט ,דסח תולימג ,דֵסָח תּוליִמָּנ

 ,ןלייט ירד ,םיִקָלֲח :

 שאר ןשיװצ) הֿבושּת ימי תרׂשע יד ןיא שטנּוװ ,הָבֹוט הָמיֵתֲח רֶמֶּנ

 .(רוּפּכ -םוי ןוא הנשה

 ךיא דנַאלסיױא ןיא טנגוי רעשידִיי ןוֿפ עיצַאזיליבָאמ ,ץֶרָאְל-ץּוח םיוּיִּג

 ךוּכ גנואײטשטנַא רעד ךָאנ ,1948 ןיא המחלמ-סטײקיגנעהּפָאמוא רעד

 ,לארׂשי תנידמ

 .ןטױט ַא טימ ךיז ןעמענרַאֿפ ןוֿפ הווצמ יד ,תָמֲא לֶׁש דֶסֶח תּוליִמְנ

 .ןרעֿפיצ ןיא תויתוא ןוֿפ טנעלַאוויװקע ,אָּיְרְטַמיִּג

 .-עיסרעוו ,"תַסָר

 ,גוו'תוא-ןעמוג ריֿפ יד

 .עיזַאנמיג

 ,ךיוא ,ןֵּכ םַג

 ,אָרְמִנ
 .טנעצָארּפ ןָא האוולה ,דֶסֶח תּוליִמְנ

 שאר ןשיװצ) הבושּת ימי תרׂשע יד ןיא שטנּוװ ,הָבֹוט הָמיִתֲח רֶמֶנ

 .(רוּפּכ -םוי ןוא הנשה

 ,םַאדַאמ עבושח ,ױרֿפ עֿבושזו ,הֶדָּבֶכִנ תֶרֵבְּנ נ"נ ,,נ .ג

 עינ

 פיינ

= 
 .לָאמ ַײרד ,םיִמָעְּפ 'נ



 אייר

 ז"אד

 כיילאד

 ג"עאד |

 רייאד

 ןֹוקירְסֹונ

 ,תֹובּוׁשְּת ,םיִקְסֹוּפ ,אָרָמֶנ ;תֹופָסוּת ,ייֵׁשַריׁשּורַּפ ,אֶרָמּג

 .םוטנדִיי םוצ רעטרעקַאב ,קָדָצ רֵג

 ,םַארג ,םֵרָג

 ,דָאטעמ-עיצקודעד ,עיגָאלַאנַא ,הָוָׁש הֶרְזנ

 .ןדַיי ןשיווצ זיא סָאװ רעקיבױלגדמערֿפ ,בֶׁשֹוּת ר

= 

 .ב"א ןיא תוא רעטרַעֿפ ,תֶלָד

 .(ךעלבַײװ ןוא ךעלנעמ) ריֿפ ,עַּבְרַא זא הֶעָּבְרַא
 יד :לשמל ,סעטַאד-רָאי ןוֿפ ביײהנָא ןיא) טנזיוט ריֿפ ,םיִפָלֲא תַעַּבְרַא
 .(4089 = ט"פ

 ,רעטעמ 'ווק 1000 (סָאמ) ,םָנּוּד

 .(רֿפס ַא ןוֿפ) טַאלב ,ףַּד

 יקורד ,סּופְּד

 ,טָאג ,יָנֹודֲא

 .ריזח רַאֿפ גנונכיײצַאב ,ךַאז ערעדנַא ,רֵחַא רָבֶד

 .רעגייטש רעטוג ,טייקכעלּפעה ,ץרא-ךרד ,ץיֶרֲא"ְּדְרִּד

 ,ןלייא ריפ ,תֹוּמַא יד

 ,טנזיוט ריֿפ ,םיִפָלֲא 'ד

 ןיקיזנ רדס ןיא דומלַּת ןיא תואּתכסמ עניילק יד ןוֿפ ,אָטּוז ץֶרֶא ְּךֵרֶּד

 .ךיז ןריֿפּפױא קירעהעג ןגעוו

 .ױזַא טשינ בוא ,ןֵכ אל םִאָּד

 .ףיוא טקוקעג טשינ ,טטָאכ ,םגה ,בֵּגילַע-ףַאָד

 ,ןיקיזנ רדס ןיא דומלַּת ןיא תואּתכסמ עניילק יד ןוֿפ ,יִתָּבַר ץֶרֶא ְּךֶרֶּד

 .לארָאמ ןוא טײקכעלֿפעה ,טייקכעלשטנעמ ןגעוװ םיניד יד טלדנַאהַאב

 .קינָארכ ,עירָאטסיה ,עטכישעג ,םיִמָּיַה יֵרְבִּד ,י"הד ,י"הבד

 יי יי יי... - =,



 טי ןֹוקיִרְטֹוִנ

 ייד

 ,ט .ד .ד

 הייד

 ד"וד

 חיוד
 ץימוד

 שיוד
 חייד

 תל
 ייד
 "כד
 ליד

 םיד

 ז"מד

 ם"מד
 עיימד

 ק"מד
 ריימד

 .גנירעה ,ַחּולָמ גָד

 .ןטקעזניא ןגעק לטימ .ַאנַאטײרָאלכירט -- לינעֿפיד -- רָאלכיד :יט-יד-יד

 .קינָארכ ,עירָאטסיה ,עטכישעג ,םיִמָּיַה יִרְבִּד

 ,עטַאטיצ רעטכַארבעג ןוֿפ בײהנָא ןוֿפ ,ליִחְּתַּמַה רּוּבִּד

 .שינרעּפמַא ,םיִרָבְדּו ןיִּד

 .ץעזעג ןוא ןביולג ,ןיִדְו תֶּד

 .טרָאּפַאר :טכירַאב ,ןוּבִׁשֶחְו-ןיִּד

 .רעריֿפנָא רעקיטסַײג ןוא רעטכיר ,קָדָצ-הָרֹומּו ןּיַּד

 ,רעקידנשטנּוװ-טוג ,רעקידנסירגַאב ,ומֹולְׁש ׁשֵרֹוּד

 ,שגָד רעקרַאטש ,קָזֶח ׁשָנָּד

 .תויתוא-גנוצ ףניֿפ יד

 .עטכישעג עשידַיי ,לֵאָרְׂשִי יִמְי יִרְבִּד

 ,טלצװ עצנַאג יד יװ ,אָמְלֶע ְִִּ

 ליומ ןיא רעגניֿפ ןַײק ןעמ ףרַאד ןעגולק ַא ,אָמיִּכַחְל יִּד ,ןיֵבַמְל יַּד
 .ןקעטשנַײרַא טשינ

 .רעטעמיצעד ,רָטָמיִצַּד

 ,ליּפשַײב ַא ךרוד ,לָׁשָמ ְךֶרֶּד

 .ץעזעג-ליוויצ ,תֹונֹומָמ יֵניִּד

 ,קידחרזמ-םורד .,תיִחָרְזִמ-תיִמורְּד

 .טקנוּפדנַאטש ןדֵעי ןוֿפ יו ,םֹוקָמ לֶּכִמְ

 .קידברעמ-םורד ,תיִבָרֲעַמ-תיִמֹורְּד

 .רעטעמיצעד רעשיבוק ,בָּקִעְמ רֶטֶמיִצַּד

 .רעטעמיצעד-טַארדַאװק יעֶּבְרֶמ רֶטֶמיִצָּד

 הָברַא,דֶרָּב,ןיְִׁש ,רֶבָּד,בֹרֶע ,םינכ ַעדרַפְצ ,םָּד = ביֵחַּב ׁשיירֵע יְַּ

 םיבד

 ןגָאלשעג ןענעז םירצִמ יד עכלעוו טימ תֹוּכִמ ןעצ יד ,תורווכְּב ;ְּךֵׁשֹח

 .ןרָאװעג

 .רעטעמיצעד ,רֶטָמיִצּד



 יז

 עיימצד

 רייםצד

 סד

 ם"קד
 ריימקד

 'רה

 ריב

 היה
 ש"ד

 ןֹוקיִרְסֹונ

 .רעטעמיצעד רעשיבוק ,בָּקִעְמ רֶטֶמיִצְּד

 .רעטעמיצעד-טַארדַאװק ,עָּבֶרֶמ רֶטָמיִצְּד

 .טלעגטנַאה ,הָמיִדְק יֵמָּד

 ,שגָד רעטכַײל ,לק ׁשֵנְד

 .רעטעמַאקעד ,רֶטָמָקַּד

 .רעטעמַאקעד טַארדַאווק יעָּבְרֶמ רֶטָמֲקִּד

 .רָאטקָאד ,רֹוטְקֹוּד

 .ןיבר ןופ ,יִּבַרָּד

 .רָאטקָאד ,רוטְקֹוּד

 ישרדמ ,הָּבַר םיִרָבְּד

 שרע ,ןֹוׁשאִר םּופָּד

 .ׁשֶדֹח-שאֹרְּד

 .סורג ,םֹולָׁש תֶׁשיִרְּד

 סָאװ ,ןרָאװעג ןריובעג טשינ זיא סָאװ ךַאז ַא ,םֶלֹועְל אָּב אֹלֶׁש רֶבֶּד לייבלשד

 ת"שד

 ת"ד

 ק'התד

 .טשינ טריטסיזקע

 ףוס םוצ) טייקטעדליבעג ןַײד רַאֿפ שטנּוװ-קילג ,ותָרֹוּת םֹולְׁש ׁשֵרֹוד
 .(הרוּת-ןב ַא וצ ווירב ַא ןוֿפ

 .הָרֹוּת ןיִּד

 .הרוּת רעד ןוֿפ רעטרעוו ,סעומש-הרוּת ,הָרֹוּת יִרָבִּד

 ,הרוּת רעקיליײה רעזנוא ןוֿפ ןיד ,הֶׁשֹורְקַה ּונֲתְרֹוּת ןיִּד

 ה

 .ב"א ןיא תוא רעטֿפניֿפ ,אָה

 .(ךעלבַײװ ןוא ךעלנעמ) ףניֿפ ,ׁשֵמָח ֹוא הָׁשִמֲח

 :לשמל .סעטַאד-רָאי ןוֿפ ביײהנָא ןיא) טנזיוט ףניֿפ ,םיִפְלֲא תֶׁשֵמֲח

 .(5985 = ה"פקתת 'ה



 אכ ןֹוקיִרְטֹונ

 .רעה רעד ,ןֹודָאָה

 .טָאג ;ׁשֶרֹּפְמַה םֵּׁשַה ,םיִהֹלֲא םֵּׁשַה

 .רעה רעד ,ןֹודָאָה אה

 .טנזיױט ףניֿפ ,םיִפְלֲא'ה א"ה

 ,טײקכעלטנַײרֿפטסַאג ,םיחָרוא תַסָנְכַה

 םוצ רעדָא בײהנָא ןוֿפ שיערבעה ןיא ןעמוק סָאװ תויתוא ןביז יד ויייֵּתְנַמֲאָה

 | | .רעטרעוו ןוֿפ ףוס == |

 .(1272--1234) אירול קחצי 'ר לבוקמ לעב רעד ,קֶחֶצִי 'ר יִּגנְְּׁשא יִהֹלֲאָה יייראה

 .רענעבירשעגרעטנוא-ןטנוא ,םּותָחָה לַע אָּבַה ח"העבה

 .ןטוג םוצ ןָא טמוק סָאװ ,הֶבֹוטִל ּוניֵלָע אָּבַה טיילעבה ,ל"עבה

 ,ןֹואָּנַה ינה

 .רעסיורג רעד ,לֹודָּנַה

 .ןעגנוקרעמַאב ,ןטקערָאק ,תֹוהַּנַה

 ,םַאדַאמ ,ױרֿפ ,תֶרֵבְּנַה

 .ַאזַא זיא עיסרעוו רעזנוא ,ןֶניִסְרָנ יֵכָה ג"ה

 .טַײצ-המחלמ ןיא ץילימ עליוויצ ,תיֵחְרְזַא הָּנִנֲה אָנָה

 .טכירעג-םינבר םענוֿפ רעציזרָאֿפ טייקכיוה ןַײז ,ןיִּד-תיֵּב-בַא ןֹואָּגַה דיבאנה

 .יורפ ,םַאדַאמ ,תֶרָבְּגַה יבנא

 ןשלרסיא השמ 'ר ןוֿפ "ךורע-ןחלוש; םוצ ןעגנוקרעמַאב ,רֵּבַחַּמַה תֵהָּגַה ה"נה

 .(1572 --1525) א"מר

 .(1797 -- 1720) ןואג רענליוו רעד ,ּוהָּיְלֲא יִּבַר ןֹואָּנַה איירנה

 ,רע טשינ זיא יצ ,אֹוה אֹלה ה"ה

 .ןרעה יד ,םיִנֹודֲאָה

 .עגונ זיא עבלעז סָאד ,ןיִּדַה אּוה

 ,דיישרעטנוא ןָא ,סנײאצלַא ,ְּךַה ֹונְיַה

 ,גנוטייל עשיטסינויצ ,תיֵנֹויִצַה הֶלֶהְנַהַה ציהנהה

 .רעגעלרַאֿפ ,רֹואְל איִצֹוה ל"וה



 יי ייידדעעטטסס({ץ,{{.ל קי...
 יי, עי, 5255

 .טמַא-עיצוקעזקע ,לַעֹפִל איִצֹוה פ"לוה

 .טעטימָאק רעלַארטנעצ ,יֵלְלְּכַה דַעַּנַה כ"העוה

 י'א ןיא גנועייל עשידִיי ,רטנעצ) טַאר רעלַאנָאיצַאנ יִּמֲאְלַה דַעַּוַה ל"העוה

 .(טַאדנַאמ ןשיטירב ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא

 .עוויטוקעזקע ,טעטימָאק-לַארטנעצ ,לַעֹוּפַה דַעַּוַה פיהעוה

 .גַאלרַאֿפ ,תֵאָצוה יצוה

 .עיצוקעזקע ,לַעֹפְל הָאָצוה פילצוה

 .תוּכוס דעומה לח ןוֿפ גָאט רעטצעל ,הָּבַר אָנְעַׁשֹוה ר"שוה

 .סָאד טָא ,הָז יֵרֲה זיה

 ,רבח רעד ,רֵבָחַה יחה

 .םכח רעד ,םָכָחֶה

 .רעשרָאֿפ רעד ,רָקֹוחַה

 ,ןגעלָאק יד ,םירבח יד ,םיִרֵבֲחַה חייחה

 .רענעבירשעגרעטנוא-ןטנוא רעד ,הָּטַמ םּותָחֲה ם"חה

 טֿפירשוצ) טולב ןַײז רַאֿפ ןַײז םקונ טָאג ךיז לָאז ,ֹומָּד םֹּקִי םָּׁשַה .ד"יה

 .(םשה-שודק ףיוא םענעמוקעגמוא רעדָא ןטעדרָאמרעד ַא ןוֿפ ןעמָאנ םוצ

 .ןבעל םַײב ןטלַאה ןוא ןטיה טָאג םיא לָאז ,ּוהָּיַחיִו ּוהְרָמְׁשִי םֵּׁשַה ו"יה

 ,טנַײשרעד סָאװ ,רֹואְל אֵצֹויַה ל"ויה

 ,םיִחָרֹוא תַסֶנְכַה אי"נכה

 ןוא רעטרעװכַאז ןוֿפ ףוס םוצ ןעמוק סָאװ תויתוא סקעז יד רַאֿפ ןכייצ םיִיּוּנְּכַה

 .שרוש ןכָאנ ןוויטיניֿפניא

 .תֹוכָלֲה הָכָלֲה - לה

 ,ןגָאז טֿפרַאדעג טָאה רע ,רֵמֹול ול הָיָה לילה

 ןוֿפ ןהשמ וצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ץעזעג ַא ,יַניִסְמ הָׁשֹמְל הֶכָלֲה םיילה

 .יניס גרַאב

 .ץנעלעסקע עכעלגינעק ןַײז ,ץנעלעסקע ןַײז ,ֹותּוכְלַמ דֹוה ,ֹותְלֲעַמ דוה .םיה

 -דימלּת ןסיורג ַא רַאֿפ גנונכייצַאב) טכיל עסיורג סָאד לֹודָּנַה רֹואָּמַה ניהאמה

 ,(םכח



 גכ ןֹוקיִרְטֹונ

 טֿפירש רעד טָא ןוֿפ רעבעגרעביא רעד ,הָז כֶתֶּכ (איִבֵּמַה זא) רֵסֹוּמַה זיִּכֹוּמַה

 ןעמָאנ ַא ןָא עיצקַא ןַא ףיוא רעדָא ,טנעמוקָאד ַא ףיוא ,ווירב ַא ןיא)

 .(רעמיטנגייא םענופ

 .רעגעלרַאֿפ רעד ,רֹואְל איִצֹוּמַה ל"ומה

 .קורד םוצ רעגנַאלרעד רעד ,םֹּופָּד תיֵבְל איִבָּמַה דיהלמה די'יהבלמה

 .רעטנָאמרעד רעד ,רָּכְוִּנַה 'נה

 ,תֹומָׁשְנ תֹורָּכְזַה נה
 .י"א רַאֿפ רוטנעגַא רעשידִיי רעד ןוֿפ גנוטייל ,תּונְכֹוּפַה תַלָהְנַה סי"הנה

 .גנוטייל עשיטסינויצ ,תיִנֹויְּצַה הָלֶהְנַהַה צי'הנה

 .רעטנָאמרעד רעד ,רָּכְזִּנַה יזנה

 .רעטנָאמרעדנבױא רעד ,הָלְעַמְל רָּכְזִנַה ל"ַּנַה

 -סיוא סעּפע חוּכ ןבעג רַאֿפ טָאג וצ גנוגָאז-קנַאד ,ַחֹּכ ףֵעַּיַל ןֵתֹוּנַה כ"לנה
 .ןריֿפוצ

 ,ןעױרֿפ עשיטסינויצ ןוֿפ דנַאברַאֿפ ,תויָנֹויָצ םיִׁשָנ תּורְּדִּתְסִה צ"נה ,.צ ,נ .ּה

 ."ָאציוו,

 .דנַאברַאֿפ ,תּורְּדַּתְסִה 'תסה 'סה

 ,דנַאברַאֿפ-רעטעברַא ,םיִדְבֹועָה תּורְּדַּתְסִה ע"הסה

 ,(י"א רַאֿפ) ץנעגַא עשידַיי ,תיִדּוהְּיַה תּונְכֹוּפַה יייהוסה

 .טלעוו-ענעי ,אָּבַה םֶלֹועָה ב'יהועה

 .טלעווייד ,הֶּזַה םֶלֹועָה ז"הועה

 .לארׂשי תנידמ ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא עזעיגילער ,יִחָרְזַּמַה לַעֹוּפַה ם'הופה

 טקינײארַאֿפ ךיז טָאה סָאװ י"א ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא ,ריִעָצַה לֵעוּפַה צ"הופה

 .י"ַאּפמ .נ .א ײטרַאּפ ןייא ןיא (1930) הֶדֹובֲעָה תּודְחַא טימ

 .ןטסינויצ עניײמעגלַא ,םייִלְלְּכַה םיִנְזיַּצַה כייהצה

 .ןטסינָאיזיװער-ןטסינויצ ןוֿפ דנַאברַאֿפ ,םיִטְסיִנֹויְזיִבַרָה םיִנֹויִצַה רייֵהֹצַה

 (םייבר ןוא םינבר ווירב ןיא ךיז ןענכיײצַאב ױזַא) רעניילק רעד ,ןָטֶּקַה יקה

 ,רעקילייה רעד ,ׁשֹודֵּקַה



 ןֹוקִירְטֹונ דכ

 .טָאג רַאֿפ גנונכײצַאב ,אּוּה ְּךּורָּב ׁשֹודָּקַה היבקה

 ."ריִעְּצַה רַמֹוׁשַה , ןוֿפ דנַאברַאֿפ-םיצוביק ,יָצְרַאָה ץֹוּבִּקַה איהבקה

 -יטסינויצ רעד ןוֿפ טלַאטשנַא רעלעיסנַאניֿפ ,לֵאָרְׂשִיְל תֶמּיּקַה ןֶרָּקַה ל"קהקַה

 .י"א ןיא ןדָאב םעד ןזיילוצסיוא עיצַאזינַאגרָא רעש
 לָאמַא ןבָאה ױזַא ,רסיק רעד ץנעלעסקע עכיוה ןַײז ,ֹודֹוה םּורָי רֶסיֵּקַה ה"ָריִקִה

 .רסיק ןשיכַײרטסע םעד טנכיײצַאב ןדִיי

 סהרבא לארׂשידץרא ןוֿפ ֿבר-טּפױה ,ןַהֹּכַה םֶהָרְבַא יִּבַר בֵרָה הּיִאְר ,הייָאֹרה

 .(1925 -- 1865) קּוק ןהּכה קחצי

 -= 1220) םיקסוּפִה ילודג יד ןוֿפ ,לָאיִחְי ןֶּב רַׁשָא ,רֵׁשָא ּונָּבַר בֵרָה ׁשייארָה

7). 

 ,ןזאָּגַה בֵרָה ג"הרה

 ,קיִּדַּצַה בֵרָה צ"הרה

 ,שֹורָּקַה בַרָה ק"הרה
 .ךָאד זיא סָאד ,סָאד זיא טָא ,הֶז יֵרֲה !"רה

 (1102 -- 1013) םיקסוּפ עטשרע יד ןוֿפ ,יֵסַפְלַא קֶחֶצִי יִּבַר בַרָה ףיירָה

 רעטייווצ ןשיווצ) רָאטַאטנעמָאק-הנשמ ,אָרּונְטְרַּב הָיְדַבוע יִּבַר בֵרָה בייערה

 ,((הרָאי ןט-16 טֿפלעה רעטשרע ןוא ןט-15 טֿפלעה

 .  .טגײלעגַײב ָאד ,הֹּפ ףּוצָרה פירה

 ,טגײלעגַײב םעד וצ ,הָזָּב ףּוצָרָה ב"וצרה

 שבו י מרה "ר'רה

 ,גנוגעווַאב עקניל עשיטסינויצ-שיצולח ,ריִעָּצַה רֵמֹוּׁשַה צייהושה

 םֵחַרְי םֵּׁשַה ; ּךַרָּבְתִי םָּׁשַה .ײישה

 ְּךֵרָּבְתִי םֵּׁשַה ת'ישה

 ,הרוּת עקילייה יד ,הָׂשֹורּקַה הָרֹוּתַה קייהותה



 הכ ןֹוקירְטֹוּנ

 ױ

 איאז

 ליימכאו

 ל"או

 כיילאז

 תיאז

 ל"תאז

 ביבו

 וגו

 ק"ּודְו
 ליַדְ

 ב"לדו

 ה'הו

 פ'הז

 ם"יו

 איציו

 ר"קיז

 ידכו

 .ב"א ןיא תוא רעטסקעז וו

 .(ךעלבַײװ ןוא ךעלנעמ) סקעז ,ׁשֵׁש ֹוא הָׁשִׁש

 .ךעלגעממוא זיא'ס ,רָׁשְפָא יִאְו

 רעמ ץַאלּפ ןַײק ָאד ןַארַאפ טשינ זיאס ןוא ,ְךיֶרֲאַהְל םֹוקָמ ןאָּכ ןיִאְו
 : .ןַײז וצ ךירַאמ

 .טגָאועג םיא טָאה רע ןוא ,ול רַמָאְו

 .ןגָאז טשינ ףרַאד ןעמ ,רַמֹול ןיֵאְו

 .ױזַא טשינ בוא ןוא ,ןֵכ אֹל םִאְו

 .ןגָאז ןלעװ טסעװ וד בוא ןוא ,רֵמֹאֹּת םִאְו

 .ןגָאז וצ קיטכיר רַאֿפ ןטלַאה טסעװ וד ביוא ןוא ,רֵמֹול אָצְמִּת םִאְו

 ,דניזעגזיוה ןַײז ןוא ,ֹותיֵב יֵנְבּו

 .(ך"נּת ןוֿפ טַאטיצ ַא ןיא) רעטַײװ ױזַא ןוא ,רֵמֹונְו

 .ןינע םעד ןיא ךיז ףיטרַאֿפ טסייה'ס ,לסיבַא ןָא ךיז גנערטש ,תַצְק קַחֹדְו

 רעגניֿפ ןַײק ןעמ ףרַאד ןגולק ַא ,אָמיִּכַחְל יַדְו םֶכָּחֶל יֵדְו :ןיִבִמְל יִדְ
 .ןגייל טשינ לױמ ןוא

 .קנוװ ַא גונעג זיא ןגולק ַא רַאֿפ ,אָזיִמְרַּב אָמיִּכַחַל יֵדְו

 .עגונ זיא עבלעז סָאד ,ןיִּדַה אּוהְו

 .ןרעה יד ןוא ,םיִנֹורֲאָהְו

 ,עוויטוקעזקע ,לֵעֹוּפַה דַעַו

 ,סיוא-ןשטַײט סָאװ עכלעזַא ןַארַאֿפ ןענעזס ןוא ,םיִׁשְרָּפָמ ׁשֵיְו

 עשיטסינויצ ןוֿפ דנַאברַאֿפ-טלעוו ,ָא"ציוו ,ןשיײזינַאגרָא טסינָאַײז ןעמיוו

 .ןעיורפ

 .ארקיו שמוח ןֿפױא גנולמַאז-םישרדמ ,הָּבַר אָרָקִּיַו

 .עכעלנע ןוא ,הָמֹוּדַכְו

 .רעטַײװ ױזַא ןוא ,הָאָלֶה ןָכְו ,ה,כו ,ה'כְו



 ז"אז

 ןֹוקיִרְטֹונ

 .רע טגָאז ךָאנ ןוא ,רָמֹוא אּוה ןֵכְו

 .רעטַײװ ױזַא ןוא ,ּוּהָלָכְו ,ּלָכְו

 .סטוג סָאדלַא ןוא ,בּוט לֶכְו

 .טרֿפב ,ןֵּכֶׁש לֶכְו

 .סיוא טזַײװ רימ ןוא ,הָאְרִנ יִלְ

 .סיוא טשינ טעזס ןוא ,הָאְרַנ אֹלְו

 .וויזולקסקע .ךעלסילשסיוא ,לֵלָכְּב דַע אֹלְו

 .סיוא רימ טזַײװס ןוא ,יִל ּהָאְרִנְ

 .ךָאנ קוק ןוא .ןיעְו
 .וויזולקניא ,ךעלסילשנַײא ,לֵלְכִּב דַעְו

 .עיסימָאק-רידיווער ,תֶרֹּקִּבַה תַדֲעַו

 .י"א ןיא עימעדַאקַא-ךַארּפש ,ןֹוׁשּלַה דַעַו

 .עוויטוקעזקע ,לַעֹוּפַה דַעַו

 .ָאנ קיק ןוא ,ןְַ
 .טרָאד ךָאנ קוק ,םֶׁש ןִיַעְ
 .ןשרָאֿפכָאנ ךָאנ ףרַאד'מ ,ןּויִע ְּךיֶרָצְו

 ,טײטשרַאֿפ סָאװ םעד רַאֿפ טכַײל זיאס ,ןיִבַּמַל לֵקְו ,ןיִבָהְל לֵקְ

 .םיֿפּתוש ןוא ,ףּתוש ןוא ,ויָפָּתֶׁשו ,ֹופָּתֶׁשְו

ּ 

 ,ב"א ןיא תוא רעטעביז ,ןיז

 .(ךעלבַײװ ןוא ךעלנעמ) ןביז ,עַבָׁש וא ּהָעְבִׁש

 | ,ןימ רעכעלנעמ ,רָכָו

 ,טניימ סָאד ,תֶרָמֹוא תאֹז

 ,ןטייווצ םוצ רענייא ,הָז לֶא הֶז



 יכ ו ןֹוקיִרְטֹונ

 .ןטייווצ ןכָאנ רענייא הֶז רַחַא הֶז

 .ןטייווצ ןכָאנ רענייא ,הָז רַחַא הָז ז חאז

 סױא ךיז טבַײלק דצ רעדעי ּוװ טכירעג-םיררוב ,דָחָא ול רֵרֹוּב הָז אא"לבז
 .ןדײשטנַא וצ ןטירד ַא ןעמענ עדייב ןוא םענייא

 .לגער רעד זיא סָאד ,לֶלְּכַה הְז כ'הו

 ַײס זיא סָאװ ,טרָאװכַאז ַא רַאֿפ ךוברעטרעוו ַא ןיא .צַאב ,הֶבֵקָנּו רֶכָז ג'וז

 .ןימ ןכעלבַײװ ןיא ַײס ןוא ןכעלנעמ ןיא

 .ןימ ןכעלנעמ ןוֿפ טרָאװכַאז-לַאוד רַאֿפ ךוברעטרעוו ַא ןיא .צַאב ,יִגוז רֶכְו 1

 .ןײטשַײב זנוא לָאז תוכז ןַײז ּוניֵלָע ןֵגָי ּותּוכְז ע"ז

 .רטֿפנ ַא ןענָאמרעד טַײב ,הָבָרְבִל ֹונֹרְכְזו לז

 .ןטייווצ םעד רענייא ,הָזִל הָז ז'לז

 סקעז יד רַאּֿפ .צַאב ,תֹורָהֶט ,םיִׁשָדְק יְןיִקיִזְנ ,םיִׁשָנ ,דֵעֹומ ,םיִעָרָז ט קָנ ן'ֵמְז

 ,הנשמ רעד ןוֿפ םירדס

 ,לסקעוו ַא ןזיילסיוא ןוֿפ ןימרעט ,ןֹועָרַּפ ןַמְו פ"ז ,פ"מז

 .טגָאזעג ןבָאה ייז סָאװ זיא סָאד ,ּורְמֶאָׁש הַמ ּוההְז ש"מז

 ,תויתוא-ןייצ יד רַאֿפ .צַאב ,ץ"(ךְְׁשְסַו

 ,קידצ םענערָאװעג-רטֿפנ ַא ךָאנ חבש ,הָכָרְבִל ׁשֹודָקְו קיִּדַצ רָכְז ל"קוצז

 רטֿפנ ַא ךָאנ תֿבש ,אָּבַה םֶלֹועָה יִּיַחְל הֶכָרְבִל ׁשֹורְקְו קיִּדִצ רֶכֵז ה"הללקוצז
 .קירצ ןטרערַאֿפ רעייז םענערָאװעג

 .יבר רעדָא ֿבר םענערָאװעג-רטֿפנ ַא ךָאנ ,ּהָכָרְבִל קיּדַצ רָכֵז ל"צז

 .עקילײה ןוֿפ םַאטשּפָא ,םיִׁשֹודְק עַרָז קיז

 .ך"נַּת ןיא ןטנעצקַא-לעטשּפָא יד ןוֿפ ענייא ,ןֹטָק ףֵקְו

 ןיא ןימ ןכעלנעמ ןוֿפ רעטרעװכַאז רַאֿפ רעכיברעטרעװ ןיא צַאב ,ר"ז

 ,לָאצרעמ



 ןֹוקיִרְטֹונ חכ

 ה

 .ב"א ןיא תוא רעטכַא ,תיֵח יח

 .(ךעלבַײװ ןוא ךעלנעמ) טכַא ,הָנֹומָׁש וא הָנֹומְׁש |

 .ןיגעלָאק ,עגעלָאק ,עטרֿבח ,רֿבח ,הֶרֵבֲח ,רֵבָח

 .טַאנָאמ ,שרוח ,ׁשֶדֹח

 .לייט ,קָלֲח

 .טֿפַאשלעזעג ,הָרְבָח

 .טלעֿפ ,רֵסֶח

 .לייט רעטשרע ,'א קֶלֲח א'ח

 .ײמרַא-עיצַאיװַא ,ריִוֲא-ליֵח

 ,ײמרַא-עיצַאיװַא עקידלארׂשִי ,לֵאָרְׂשִיְל ריִוֲא ליִח ל"אח

 .טֿפַאשלעזעג ,הָרָבָה בה

 לייט רעטייווצ ,'ב קֶלֲֵח ב"ח

 ךרוד ןֿפַאשעג ,םידיסח ןוֿפ תֹּכ רעד רַאֿפ .צַאב ,תַעַּד הָניִּב הָמְכֲח ד'בח

 .(1817 -- 1747) ידַאילמ ןמלז-רואינש 'ר

 ,שדקמה-תיב ןטשרע ןוֿפ ןברוח ,ןֹוׁשאִר תִיַּב ןֵּבְרֶה ר"בח

 ,שדקמה-תיב ןטייווצ ןוֿפ ןברוח ,יִנֵׁש תִיַּב ןֵּבְרֶה שבח

 .לייט רעטירד ;'נ קֶלֲח דח

 ,(דוי ַא טימ קיריח) קיריח רעסיורג ,לֹודָּג קיִריִח

 .לייט רעטרעֿפ ,ד קֶלֵח דח

 ,םימכח ךרוד טמיטשַאב םרֵח ,םיִנָּבַרָּד םֶרֲח ר'דח

 .ג"ַרְדַחְּב עז ,םֹוׁשֹרָנ ּונֵּבַרְּד םֶרֵח ג'ַרְדַח

 .ליט רעטֿפניֿפ ,ה קֶלֲֵח ה"ח

 ,ןטיהסיוא טָאג לָאז ,םֵחְו הֶליִלְח ,הֶליֵלָחְו סֵח ,םֹולָׁשְוסַה ו'ח

 .לייט רעטסקעז 1 קֶלֲח

 ,גנושרָאֿפסױא ,הָׁשיִרָדּו ּהָריִקֲחה דח

 .גנוניימ ,תַעַד-תוַח



 טכ ןּוקִירְטוג

 עט עטצעל ןוא עטשרע יד ןשיװצ געט-סטעברַא יד ,דֵעֹוּמַה לה ם"הוח

 ,תוּכוס ןוא חסּפ ןוֿפ

 ,תוּכִס דעֹוּמַה-לֹח ס"מהוח

 ,חַסָּפ דַעֹוּמַה-לח פ"מהוח

 ז"וח

 ח"וח

 ל"וח

 ט"וח

 ק"פוח

 צ"וח

 .(עירעטלַאהכוב ןיא) ןרָאטיבעד ןוא ןרָאטידערק ,םיִאָּכַזְו םיִבָּיַח

 .ןטיהסיוא טָאג לָאז ,סֵחְו הָליִלֲח ,הָליִלָחְו סַח

 .דנַאלסױא ,ץֶרָאְל-ץּוח

 ןוֿפ ןמָאנ ןוא "ךורע ןחלוש, ןיא ןלייט ַײרד ןוֿפ ןעמָאנ ,טָּפְׁשִמ ןֶׁשח

 ,"םירוטה , ןיא לייט ַא

 ַא ןוֿפ טנעמוקָאד ַא ןוֿפ טֿפירשרעטנוא ןרַאֿפ ,"תַלְהְק הֹּכ הָנֹוח

 .ֿבר-טָאטש

 "וצקירוצ ְךיִז גנוגעװַאב עשיטסינויצ-רַאֿפ ,ןֹויִצ יֵבְבוח ,ןֹוַּיִצ בֵבֹוח

 י"א ןייק ןרעק

 .לָהְָוןזִח ;ןיִׁשּוּדקְו הָּפּוח
 .ןטיה טָאג לָאז ,םֹולָׁשְו סַח

 ,שדוח ןקיטנַײה ,הָז ׁשֶדֹח

 הָָרְבִל םָנורְכִז ּויֵמְכֲח
 ,םיִרֵבֲח

 .(ָא) לֹונָס-ףַטֲח

 .(ַא) הָּתַּפ-ַטֲח

 +ַ) ץֶמֶקַטֲח
 .(יַח) ןצכַא .טֿפירשרעטנוא ,דָי-תַמיִתֲח

 "םילידגה םש, ןוֿפ רבחמ .ףַארגָאילביב -- ,יאֵלֹוזֲָא דֶוְּד ףֵסֹוי םיִּיַח

(1724 -- 1856). 

 .עגיל-םִי עקידלארׂשי ,לֵאָרְׂשִיְל ימי לֶבָח

 רעשיטירב רעד ןיא עדַאגירב-סֿפמַאק עשידִיי ,תָמָז זל תיִדּוהְי הֶָביִטֲח

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא ײמרַא



 כ"ה

 א"כח

 ַח יִּכַח

 דָמָח
 " ח

 .ךַאװ-ץוש ,רֶמָׁשִמ ליֵח

 .עירעטנַאֿפניא ,םיִלְנַר-ליֵח
 ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא י"א ןיא "הנגה , רעד ןוֿפ ןּפורג-סֿפמַאק ,הָדָׂש-ליֵח

 אש .טַאדנַאמ ןשיטירב

 .טנעמַאלרַאּפ -לארׂשי ןוֿפ דילגטימ ,תָסָנְּכ-רַבֲח

 .לגנַאמ-טלעג ,סיִּכ ןֹורָסָח

 ןגָאז םימכח ,םיִרָמֹוא םיִמָכֲח

 ,לעסרעווינוא טילעַארזיא סגַאילַא ,םיִרֵבֲח לֵאָרְׂשִי לָּכ ,ַח"יִּכ תַרְבֶח
 ,1860 ןיא זירַאּפ ןיא ןֿפַאשעג

 ,ײמרַא רעד ןוֿפ טסניד ןיא ןטייהנייא עכעלטֿפַאשנסיװ ועָּדַמ-ליֵח

 : ,הלבק ןוֿפ המכח יד ,הָרָּתְסִנ הָמְכָח

 .רעטילימ-ןעױרֿפ ,םיִׁשָנ-ליֵח

 .קילַאיב ןמחנ םייח ןֶמֶחַנ םיּיַח

 .רֿבח רעבושח ,דָּבֶכִנ רַכֲּח נ"ח ,נ.ח

 .רבח רעֿבושח רעייז ,דֹאָמ דֶּבְכִנ רֵבֲח ,מ ,נ .ח

 י"פח

 נ"פח

 ק"ח
 ו"שח

 תייח

 -טַײצ ןוֿפ רָאטקעס רעד :קיטַאמַארג רעשיערבעה ןיא ,דֹוי אֵּפ יֵרְסַח

 דוי רעד סױרַא טלַאֿפ ןעמרָאֿפ-סגנוגייב עסיוועג ןיא סָאװ רעטרעוו

 .שרוש ןוֿפ ביײהנָא ןיֿפ

 -טַײצ ןוֿפ רָאטקעס רעד :קיטַאמַארג רעשיערבעה ןיא ,ןֹונ אַּפ יִרְסַח

 ןוֿפ ןונ יד סױרַא טלַאֿפ ןעמרָאֿפ-סגנוגייב עסיוועג ןיא סָאװ רעטרעוו

 ,שרוש

 ,אְשיִּדַק אֶרָבָח
 ןּפיט ַײרד יד ,דניק ַא ןוא ,רַאנ ַא ,רעבױט ַא ,ןֶטֶקָו הָמוׁש ,ׁשֵרֲח

 רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ טשינ דומלַּת םעד טול ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ

 7 ,םיׂשעמ ערעייז

 וצ הילע ןַא טמוקַאב סָאװ רעד ןֿפורעגנָא טרעװ ױזַא ,הֶרְוּתןַתֲח

 ,הרוּת-תחמׂש ןיא הרוּת רעד ןוֿפ םיקוסּפ עטצעל יד ןענעיײל

 .םישודח-הרוּת ,הָרֹוּת יֵׁשּוּדִח



 אל ןֹוקיִרְסֹונ

 ֹס

 .ב"א ןיא תוא רעטנַײנ ,תיֵמ 8

 .(ךעלבַײװ ןוא ךעלנעמ) ןַײנ ,עׁשֵּת ֹוא הָעְׁשִּת

 .(ג"ק 1000) ןָאט ,ןֹוט

 ,(רעליש רַאֿפ לָאב) טוג ,בוט

 .בָאְּב הָעְׁשִּת ,בָאְּבי ב"ט

 הליבט ןוֿפ םיניד יד ןגעוו דומלַּת ןיא אּתכסמ ,םוי לּובָּט י"ובט

 .טייקכעלגנירדכרוד ןוא טײקֿפרַאש-קילב ,ןִיַע תַעיִבְט ע"בט

 ןצֿפפ + זייט

 .אירטמיגב ןצעבז ביוט

 .ןשינעדערסיוא ,תֹונֲעַמּו תֹונָעְמ מ"וט

 .רעקניניילק ,סנגער ןוא ןעיוט ףיוא הכרב ,רֶטֶמּו לַט

 .(גנַאר ַא ןָא) רענלעז רעכעלטנייוועג ,יאָרּוט ירוט

 ,ןיִלָפְתּו תיֵּלֵט ת"ומ

 ןָאֿפעלעט 'ילט

 ַא וצ טֿפירשוצ) ךעלגעמ זיא תועט ַא ,רֵזֹוח םֶלֹועְל תּועְט ח"לט ,,ח ,ל.ט
 .(תועט ןלעוטנעווע ןַא ןגעק טנרָאװַאב סָאװ ,ןובשח

 .(לָאב-לוש) טוג רעייז ,דֹאָמ בבט מ"ט

 ..(רעװלוּפ-סַײרּפױא רעקרַאטש) ןעולָאט-ָארטינ-ירט = יט-ןע-יט ,ט ,נ .ט

 .רעלעפ רעשירעבַײרש ,רָפֹוס תּועֵט סייט



 איי

 ח"לבי

 אייחלבי

 ה"נבי

 עיבי

 ניי

 ב"הי
 ףיוי
 כ"הוי

 טוי
 כיוי

 ק"כוי

 קיוי
 ריי

 א"טי
 ווי

 גיי

 ביייי

 ְךֹוקיִרְטֹונ
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 ,ב"א ןיא תוא רעטנעצ ,דוי ,דֹוי

 .(ךעלבַײװ ןוא ךעלנעמ) ןעצ ,רָׂשֲע ,הֶרָׂשֲע

 .טגָאזמ ,גנוניימ ַא ןַארַאֿפ ,םיִרָמֹוא ׁשֵי

 .רעקיטכרָאֿפטָאג ,םיִהֹלֲא אָרָי

 .טדישעגּפָא ןַײז לָאז ,םיִּיַחְל לֵדְּבִי

 .ןבעל גנַאל ַא וצ טדײשעגּפָא ןַײז לָאז ,םיִּכְרֲא םיִּיַחְל לֶדַּבִ

 הלדבה ןוֿפ תוכרב יד רַאֿפ ןכייצ רעד !הָלָדְבַה ,רֵנ ,םיִמָׂשְּב ,ןִיַי
 ,תבש-יאצומ

 -רעביא ןבָאה לָאז סָאװ ,םידימלַּת סנקזה ללה יבר ןוֿפ ,לֵאיִּזִע ןֵּב ןָתָנֹוי

 ,שימַארַא ףיוא ך"נַּת םעד טצעזעג

 ,ןטלַאה סָאװ עכלעזַא ןַארַאֿפ ,םיִסָרְוּג ׁשֵי

 .ןַײװ-ןבױרטנַײװ ,ןֶפָג ןִיַי

 ,רעטלַאלטימ ,םִיַניֵּבַהיֵמְי

 ."םירוטה ןוֿפ לייט ןוא "ךורע ןחלוש, ןוֿפ ןלייט עטשרע ,הָעָּד הֶרֹוי

 .םיִרּוּפָּכַה םוי

 ,בֹוט םוי

 ,רוּפַּכ םוי

 ןדִיי ענעטיהעגּפָא) שדוח-שאר ֿברע ןדעי רַאפ .צַאב ,ןֶטֶק רּוּפִּכ םֹוי

 ,(גָאט םעד ןיא ןטסַאֿפ

 .טניישרעד ,רֹואְל אֵצוי

 .טנעדיזערּפ ,סעזערּפ ,רעציזרָאֿפ ,שֹאֹר-בֵׁשֹוי

 ,רוטנעגַא-ןֿפַארגעלעט עשידִיי

 .טָאג רַאֿפ טצריקרַאֿפ

 .ןַײװ-ןביורטנַײװ ,ןָפָּג ןִיַי

 ,קנַאד ,ַחֹּכ רַׁשיִי



 גל : ןֹוקיִרְסֹונ

 א"וויי
 ניי

 שיייי

 'לי

 ליי

 גיי

 טייי

 םי

 ה"מי
 א"קמי

 ש"מי
 ֿבײר

 ת"הסי
= 

 כ"פי
 ט'הצי
 ר"הצי
 ןיצי

 איקי

 זי ַהָנְקִי

 ,טוטיטסניא רעכעלטּפַאשנסיװ רעשידִיי

 דיי-טשינ ַא סָאװ ,ןַײװ רעדָא ,טסנידנצעג ַײב טצונַאב ןַײװ ,ְּךֶסָנ ןיַי

 ,דָיי ַא רַאֿפ ןטָאברַאֿפ זיא ןוא טרירעגנָא טָאה

 .ןֿפנָארב ,סּפַאנש ,ףּורָׂש ןיַי

 ,גנולמַאז עשירַארעטיל ,טּוקְלִי

 .ןגָאז ףרַאדמ ,רָמֹול ׁשֵי

 .ןענישרעד זיאס ,רֹזאָל אָצְי

 -הלּכׂשה רעד ןיא רעטכיד רעשיערבעה ,ןָאדרָאג .ל .י ,ןֹודְרֹוּג ּביִל-הֶדּוהְי

 .(1892 --1829) טַײצ

 .ןשטַײט סָאװ עכלעזַא ןַארַאֿפ ,םיִׁשָרָפְמ ׁשֵי

 ,םִיַלָׁשּורְי

 .רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ געט יד ,הָנָּׁשַה תֹומָי

 עכעלטסירק רַאֿפ עיצַאזינַאגרָא ,ןשיעיסָאסַא ןשטשירק ןעמ גנַאי

 .עכעלטנגוי

 .ןרעוו טקעמעגּפָא לָאז ןעמָאנ ןַײז ,ֹומָׁש חַמִי

 .טכיל ןַײז ןטכַײל לָאז ,ֹורָנ ריִאָי

 .ןטנעמַאדנוֿפ-הרוּת ,הָרֹוּתַה יֵדֹוסִי

 יד טימ רעקימעלָאּפ רעֿפרַאש ,רעטרָאֿפ ,ֿבר --יֵבָצ ןָּב ןֶּדֶמֶע בֹקֲעַי

 .(1776 -- 1698) תוליֿפּת ןוֿפ רבחמ ,יֿבצ יתבש ןוֿפ רעגנעהנָא

 ,גנוקיטכעמלוֿפַאב ,ַחֹּכייּופִי

 .ןוט סטוג וצ גנוגערנָא ,בֹוּטַה"רֵצֵי

 .ןוט סטכעלש וצ גנוגערנָא ,עָרֶה"רַצַי

 .ןטיה טָאג םיא לָאז ,ּוהָּיַחיִו ורּוצ ּוהָרָמְׁשִי

 ,טֿפַאשלעזעג-עיצַאזינָאלָאק עשידִיי ,ןשיעיסָאסַא ןשיײזינָאלָאק שיאושזד

 .(1896 -- 1831) שריה סירָאמ ןָארַאב ךרוד טעדנירגעג

 שודק םַײב תוכרב יד ןוֿפ רדס ,ןֵמְו ,הֶלָּדְבַה ,רַנ ,ׁשֹוּדִק ,ןַי

 ,תבש-יאצומ סיוא טלַאּפ ֿבוט-םוי ןעוו



 ןֹוקירְסֹונ וֹל

 .ןעמרָאֿפ-דנע ערעדנַא ןבָאה סָאװ ב"א ןיא תויתוא ףניֿפ יד ;ץ"ַּפַנָמַּכ

 ש'ימכ

 תיימכ

 גייהנכ

 י"נכ
 לייַּנַּכ

 ד"עלנכ

 סייכ

 עב

 פ"כ

 גיהפכ

 ץ"ַּ
 לייצכ

 ת'ישקכ

 טרעװ סע יװ ,ןבירשעג טייטש'ס יװ ,רֵמֲאָנָׁש זמִּכ ,בּותָּכְׁש ֹומָּכ

 ,טגָאזעג

 (הרוּת ןיא) טייקטעדליבעג עטצעשעגכיוה רעַײא ,ֹותָרוַּת תֵלֲעַמ דֹובָּכ
 .ווירב ןיא גנודנעוו

 קיטסַײג ןוא םימכח עשידִיי ןוֿפ טלַאטשנַא רעטסכעה ,הֶָלֹודְּנַה תָסֵנְּ

 .םיכלמ עשיסרעּפ יד ןוֿפ הפוקּת רעד ןיא רעריֿפ

 .ןדִיי ןוֿפ טֿפַאשנײמעגלַא רעד רַאֿפ .צַאב ,לֵאָרְׂשִי תֶסְנָכ

 .טנָאמרעד ןביוא יװ ,ליִעָל רָּכְּנַּכ

 ,סיוא רימ טזַײװ ױזַא ,יִל הֶאְרִנ ןֵּכ

 רימ סע טעז טייקינייװ ןַײמ טול ,יִּתְעַּד תֹויִנֲע יִפְל יִל הֶאְרִנ ןֵּכ

 .סיוא ױזַא

 .(עשינַאכעמ) טֿפַארק-דרעֿפ ,סּוס חֹּכ

 .לארׂשי תנידמ ןיא לטעטש ַא ןוֿפ ןעמָאנ ,אָּבַס-רָּפָּכ

 .טֿפירשטַײצ ,תָע-בָתֶּכ

 .טלעוו עצנַאג יד ,אָמְלֶע יִלְּכ

 ,טשינ טולָאסבַא ;טשינ ירמגל רָּקִע ָּ

 .לָאמ סעדעי ,םעַּפ לָּכ

 .לָאמ עכעלטע ,םיִמָעָּפ הָּמַּכ

 .סיוא טזַײװס יו ,הָאְרַּנַה יִפָּכ

 : .קֶדֶצ ןַהֹּכ

 ןעמ ףרַאד ױזַא .זַײז ףרַאד ױזַא -- רַמֹול ְּךיֶרָצ ְּךַּכ ,תֹזיְהַל ְּךיִרָצ ןֵּכ
 .ןגָאז

 קידצ ןסיורג ַא רַאֿפ לטיט-סגנוקילײהרַאֿפ ,ֹוּתְרַאְפִּת םֵׁש תַׁשְדְק דֹובָּכ

 .ןיבר ןוא

 .טרפב ,ןֵּכֶׁש לָּכ יישכ ,ש"ב

 .ך"נּת ,םירֿפס עקילײה .ׁשֶדֹּקַה"יִבְתִּכ ק'יהתכ

 ,םכח-דימלּת ַא וצ גנודנעוו ,ותָרֹוּת דובְּכ ר"תכ



 זל ןֹוקיִרְטֹונ

 איל

 איאל

 בייַּבִל

 עי הבל

 גיל

 היירל

 קיידל

 דייהל

 םיַדֲהַל

 פ"הל

 קייהל

 ר"הל

 ש"הל

 ןיִל

 ֹל
 ,ב"א ןיא תוא רעטֿפלעװצ ,דָמל

 .קיטַײרד ,םיִׁשֹלְׁש

 .רעטיל ,רָטיִל

 .ןימ ,ןיימ ,קורדסיוא ,-ןֹוׁשְל

 .חסונ רעדנַא ,עיסרעוו ערעדנַא ,רָחַא ןֹוׁשְל ,אָניִרֲחַא אנְׁשִל

 .שטַײד יזַנָּכְׁשִא ןוׁשְל

 .ךַארּפש עטימַארַא ,תיִמאָרֲא ןֹוׁשְל

 .רעטָאֿפ רעה ןַײמ וצ ,יִבָא יִנֹודֲאַל

 .רעטָאֿפ ןטבילעג ןַײמ וצ ,יִבָא יֵבּוהֲאּל

 .חטש ןטױברַאֿפ ןיא ףמַאק ,יּונְּב חַטֶׁשִּב הָמיֵחְל

 ןשידִיי ןטױל רָאי םוצ בָאגוצ) ףַאשַאבטלעװ ןוֿפ ,םִלּועָה תַאיִרְבִל

 .(רַאדנעלַאק

 .קיסַײרד-ןוא-ַײרד ,הָׂשֹלְׁשּו םיִׁשֹלְׁש

 .ןגָאז עלַא יװ טױל ,לֹּכַה יֵרְבִרָל

 .ןעניימ עסיוועג יװ טול ,תֶָצֶק תַעַדְל

 סָאד טניימ סָאװ ,הָמֹוּד רֶבֶּדַה הָמָל

 טשינ ךיז טזָאלס ןוא ןָא טשינ ךיז טבייה'ס ,םֶלֹועֵמ םיִרָבְּד ּויְה אל

 .סיוא

 .שִיִערבעה ןיא טרָאװטַײצ ןוֿפ שרוש ןיא תוא רעטירד ,לַעֹּפַה דֶמֶל

 .(שיערבעה) שדוק ןושל ׁשֶדֹּקַה-ןֹוׁשְל

 ערָה-ןֹׁשְל
 .רַאדנַעלַאק-רַאי ,הָנָּׁשַה ַחּול

 ,םֵּשַה ןַעַמְל
 .ןימ רעכעלנעמ ,רָכָו ןוׁשְל



 חל

 ץיזל

 ןֹוקיִרְטֹונ

 .קנעדנָא ןקיבײא םוצ ,םֶלֹוע רֵכזְל

 .שדקמה-תיב ןטייווצ ןוֿפ ןברוח ןוֿפ ,יֵנֵׁש תִיַּב ןֵּבְרּוחְל ש"בחל

 ז"חל

 י"ֵחְל

 ײיל

 דייהמל

 זיַּכוּמַל

 ט"יזמל

 .שדוח םעד ,הֶז ׁשֶדֹחְל

 ליצַאזינַאגרָא עשיטסירָארעט עשידרערעטנוא ,לֵאָרְׂשִי תּורֲח יַמֲחּול

 ,לארׂשי תנידמ ןוֿפ גנואײטשטנַא רעד רַאֿפ י"א ןיא ןטירב יד ןגעק

 ,טנוֿפ-לארׂשי ,תיִלָאְרְׂשִי הֶריִל

 .לָאצלצנייא ,דיִחָי ןֹוׁשְל

 .טנוֿפ רעשיטּפיגע ,תיִרְצִמ הָריִל

 ,טנוֿפ-גנילרעטש ,גְניִלְרֶמְׁש הָריִל

 .ןטרעעג םוצ ,דֹובְכִל

 .ןטסרעמ םוצ ,רֵתֹוּיַה לֶכָל

 .סנטסקינייוו ; ןטסקיצניװ םוצ ,תֹוחַּפַה לֶכְל

 .ךָאנ טרֿפב ,ןֵּכֶׁש לָּכ אֹל

 .קורדסיוא-ך"נַּת ,אָרְקִמ ןֹוׁשָל

 .קורדסיוא-הנשמ ,הָנְׂשִמ ןֹוׂשָל

 .(לָאב-לוש) גונעג טשינ ,קיִּפְסַמ אֹל

 .סָאד טניימ סָאװ ,הָמֹוּד רֶבֶּדַה הָמְל

 םַעד רַאֿפ ,רעבעגרעביא םעד רַאֿפ ,הָז בֶתֶּכ ליִבֹוּמַל ,איִבָּמַל ,רֵסֹוּמַל
 ,טנעמוקָאד ,ווירב ןיא) טֿפירש רעד טָא ןוֿפ רעגערט םעד רַאֿפ ,רעגנערב
 .(א"א סעיצקַא

 ,בוט לּזַמְל

 ,םֵּׁשַה ןַעַמְל ש"העמל

 גיל

 לייענל

 ניהסל

 עייל

 .ןימ רעכעלבַײװ ,הָבֵקְנ ןֹוׁשְל

 .םיוא ךיז טזַײװ רימ ,הָאְרִנ יִל

 ,=יּפשטרָאװ ,רובמַאלַאק ,ןֹוׁשָל לַע לַפֹונ ןֹוׁשְל

 .גנונכערטַײצ רעכעלטסירק רעד טול ,םיִרְצֹוּנַה תַריִּפְסִל

 ,טכַאדעג ךַײא רַאֿפ טשינ ,טכַאדעג זנוא רַאֿפ טשינ ,םֶכיֵלֲע אֹל ,ּוניֵלָע אל



 טל : ןֹוקיִרְטֹונ
 ,=יריז דיל !ויבייזב

 רק - יש

 .טֿפנוקוצ רעטַײװ רעד ןיא ןעמוק ףרַאד סָאװ ,אֹובָל דיִתָעָל ל"על

 טייקיצניוו .ןַײמ .ןוֿפ גנוניימ רעד טול ייִּתְדתֹויַנַע יִפְל  ד"נעפל ,ד"נעל
 ,גנוניימ רענעדיײשַאב ןַײמ טיול

 .טציא זיב ,לַײװרעד ,הָּתַע תֵעְל עייעל

 -ַאק עשידַיי סָאד ןבעגנָא םַײב ,עטַאד רעלוֿפ רעד טױל ,לֹודָּנ טֶרְפִל ניֵפְל
 (ך"שת 'ה :לשמל ,רעטנזיוט יד טימ ןעמַאזוצ) רָאי-רַאדנעל

 .גָאטימ רַאֿפ ,םִיַרֲהְצַה יֵנְִּל צ"הנפל ,ציהפל

 ,גנונכערטַײצ (רעכעלטסירק) רעד רַאֿפ ,הָריִפְּמַה יַנְפִל ס'יהפל

 .םעד טױל ,הָו יִפְל ן"יפל

 ,גנונכערטַײצ רעכעלטסירק רעד רַאֿפ ,םיִרָצֹוּגַה תַריִּפְס יַנְפִל נ"הספל

 .גנוניימ רענעדײשַאב ןַײמ טול ,יִּתְעַּד תּוּיַנֲע יִּפְל דינעפל

 .(לסקעוו ַא רעדָא קעשט ַא ןלעטשסיוא םַײב) רַאֿפ ,-תַדּוקְפִל 'קפל

 עשידִיי סָאד ןבעגנָא םַײב ,עטַאד רעטצרוקעג רעד טול ,ןֵטָק טֶרְּפִל ק"פל

 4ך"שת 'ה טָאטשנָא ,ך'שת :לשמל ,רעטנזיוט יד ןָא) רָאי-רַאדנעלַאק

 ,לַײװרעד ,הָעָׁש יִפְל ש"פל

 .רָאלק זיא'ס ,עגַארֿפ ןַײק ָאד ןַארַאֿפ טשינ ,איָׁשַק אל ק"ל

 .לָאצרעמ ,םיּבַר ןֹוׁשְל ךֶוְפ

 .גנַאהנעמַאזוצ ןַײק טשינ טָאהס ְךִיַׁש אל .שס

 .(ןוט וצ טשינ ןטָאבעג יד ןוֿפ) ןוט טשינ טסלָאז ,הָׂשֲעַּת אל ת'"ל

 ֹמ

 ,ב"א ןיא תוא רעטנצַײרד ,םָמ 'מ

 .קיצרעפ ,םיִעָּבְרַא

 .(סָאמ ,לָאצרעמ ןוא לָאצנייא ןיא) רעטעמ ,םיִרָּטִמ ,רֶמֵמ

 .(לָאב-לוש) גונעג ,קיֵּפְסַמ



 אימ

 ז"יאמ

 בי8

 ח"הבמ

 טייּבַמ
 גייט

 דיָּנַמ

 איידנמ

 היינמ

 דייהדמ

 ריהדמ

 ריידמ

 נ"המ

 חייהמ

 ייהמ

 קייהמ

 לייירהמ

 ןוקירְטֹונ

 ,םינושאר םיאיֿבנ ןיא רֿפס רעטֿפניֿפ ,'א םיִבכָלְמ

 .ץַאלּפ רעדנַא ןַא ,רֵחַא םוקָמ

 ּהָדָנַא ׁשֵרְדַמ

 .(רעטילימ ןיא) רידנַאמָאקןָאיַאר ,רֹוזָא דֵּקַפְמ

 ,םינושאר םיאיֿבנ ןיא רֿפס רעטסקעז ,'ב םיִכָלְמ

 .(לָאב-לוש) גונעג םיוק ,יַׁשקִּב קיִּפְסַמ

 .שדוח ןקיטנַײה טשטנעבימ ןׁׂשֶדֹחַה םיִכְרָבְמ

 .(1585 -- 1505) ףָאזָאליֿפ ןוא בר ,יֵנָרְט ףֵסֹוי ןֶּב הָׁשֹמ

 .(םַארג ַא ןוֿפ לטנעצ ַא) םַארגילימ ,םֶרָניִליִמ

 .(קיטַאמַארג ןיא) ןעמָאנטַײברַאֿפ ,ףּוּג תַּלִמ

 ,תוֿפוקּת ןוֿפ ןובשח ןיא רָאי 21 ןוֿפ לקיצ ,לֹודָּנ רֹוזֲחַמ

 ,(רעטילימ ןיא) רידנַאמָאק-עינַאּפמָאק ,דּודְג דֵּקַפְמ

 דוד ןֵגֶמ
 ךיוא ,ףליה עשיניצידעמ עטשרע) דוד-ןגמ רעטיױר ,םדָא דִוְּד ןֵנָמ

 ,(רעדנעל עכעלטסירק ןיא ץַײרק ןטיור ןוֿפ טנעלַאוװיװקע

 -ירביוו ןָאילימ 1) סעלַאװכיָאידַאר ןוֿפ טייהנייא ,ץרעהַאגעמ ,ץֶרָהְנַמ
 .(עדנוקעס ַא ןיא ןעגנור

 .ץעזעג םענעקורט םעד טיול טייקיטכערעג ןוֿפ גנוטסעמסיוא ,ןיִּדַה-תַּדִמ

 .דסח טימ טייקיטכערעג ןוֿפ גנוטסעמסיוא ,םיִמֲחַרָה"תַּדִמ

 ףניֿפ יד ןוא הרוּת רעד ףיוא םישרדמ ןוֿפ גנולמַאז ,הָּבַר ׁשֶרְדִמ

 .תוליגמ

 ,קיטַאמַארג ןיא ,סָאנָארּפ) ןעמָאנטַײברַאֿפ ,ףּוּגַה-תַּלִמ

 .(קיטַאמַארג ןיא) טרָאװ-סגנודניברַאֿפ ,רּוּבֲחַה-תַּלִמ

 .(קיטַאמַארג ןיא) טרָאװ-תוכַײש ,םֵחַּיַה-תַּלִמ

 .(קיטַאמַארג ןיא) טרָאװ-ףורסיוא הָאיִרְּקַה-תַּלִמ

 ןוא םיגהנמ ןגעוו םירפס ןיֿפ רבקמ ,יִוֵל בקֲעַי יִּבַר בֵרָה ּונֵֹומ

 ,(1427 -- 1355) תוכלה



 אמ -+ ןֹוקירְטּונ

 םלוג ןוֿפ רעֿפעש ,גַארּפ ןֹופ הדוהי ַאװיל ברה ,אְויִל יִּבַר בֵרָה ּונָרֹומ לֵרֲהַמ

(1512 -- 1609). 

 --1220) גרעבנעטורמ ךורב ןב ריאמ יבר ,ריִאָמ יִּבַר בֵרָה ּונָרֹומ ם"רהמ

 ןב ריאמ יבר ;(1616 -- 1558) ןילבולמ הילדג ןב ריאמ יבר ;(3

 .(1641 -- 1605) ףיש בקעי

 .(1531 -- 1560) ׂשלְדיֵא לֵאּומְׁש יִּבַר בֵרָה ּונֵרֹומ אייִשְרַהַמ

 .(1105 -- 1040) אָיְרּול הֹמֹלׁש יִּבַר בֵרָה ּונֵרֹומ  ליׁשְרַהַמ

 .(קיטַאמַארג ןיא) טרָאװ-גערֿפ ,הָלֵאְּׁשַה-תַּלִמ שי"המ

 ,בֵרָה ּונֵרֹופ רייהמ
 ,יְּבַר בֵרָה ּונַּבַרְו ּונָרֹומ ר"רהומ

 ,רעגנערב רעד ,רעבעגרעביא רעד ,הָז בָתֶּכ ליִבֹומ ,-איִבֵמ ,-רָסֹומ זיָּכומ
 .טֿפירש רעד טָא ןוֿפ רעגערט רעד

 .(ןעגנוטַײצ רעדָא רעכיב ןוֿפ) רעגעלרַאֿפ ,רֹואְל איִצֹופ ל'ומ

 .ןזעוו-סגַאלרַאֿפ תולייומ

 ,גנולדנַאהרַאֿפ ,ןֵּתַמּו אָּׂשַמ ם"ומ

 | ,לדנַאה ,רָּכָמִמּו חַּקִמ

 .לדנַאה ,גנולדנַאהרַאֿפ ,אָּׂשַמּו עֶּגַמ

 ,ןרױלרַאֿפ ךיז ןבָאה סָאװ יד רַאֿפ רעזַײװגעװ רעד ,םיִכּובְנ הָרֹו נ"ומ

 .(1204 -- 1135) ם"במר ןוֿפ טַאטקַארט רעשיּפָאזָאליּפ רעטמירַאב רעד

 -כָארק ןמחנ 'ר ןוֿפ רֿפס רעשירָאטסיה-טשיֿפָאנָאליֿפ ,ןֶמֶּזַה יֵכּובְנ הָרֹומ זייהנומ
 ,(1840 --1785) לַאמ

 .רעגערטנקַאּפ ,רעֿפױקרַאֿפרעכיב ,םיִרָפְס רֵכֹו ס'ומ

 ,הליהק ַא ןיא הארוה-הרומ ,קָדָצ-הָרֹוי צ'ומ

 ,םיִרּוּפְּכַה-םזי יֵאָצו כייהויצומ

 ,בוט"םוי יִאָצֹומ ט"ויצומ

 ,ׁשְדקינוַבַׁש יַאָצּיִמ ,קישומ ק"שצומ

 .תולֿבַא ןוא דעומה-לח ןגעוו דומלַּת ןיא אּתכסמ ,ןְטֶק דֵעֹו ק"ומ

 .רענַײמ יבר ןוא רערעל ,יִּבַרְו ירומ ר"ומ



 חייהחמ

 ע"וחמ

 כ'יחמ

 לייחמ

 ריֵּתְחַמ
 ליַּבְטַמ
 ׁשיִרְטַמ
 יה

 בייימ

 ליכימ

 כ"מ

 ע"כמ
 שייכמ

 תיּפמ

 אילמ

 בילמ

 ןֹוקירְטֹונ

 .לָאצ-דָארג ,יָנּוז רָּפְסֶמ

 ,בומ לזַמ

 .(קיטַאמַארג ןיא) טרָאװ-סגנודניברַאֿפ ,רוּבַת-תלִמ

 .גנולײטּפָא ,"תָקָלְחַמ ,הָקְלְחַמ

 .גנולײטּפָא-סגנודליב ,ְךּוּנִחַה תֵקְלְחַמ

 .גנולייטּפָא-עירעטלַאהכוב ,תֹונֹוּבְׁשֲהַה תֶקְלְחַמ

 .רעוָאלטעברַא ,הָדֹובֲע רָּסִחְמ

 .ןטנעמסידָאלּפַא ,םִיַּפַּכ-תֹואיִחָמ

 -ּפָאמוא רעד ןיא) דנַאלסױא ןוֿפ עקיליװַײרֿפ ,ץֶרָאל-ץּוח יֵבְּדַנְתִמ
 .לארׂשי תנידמ ןוֿפ המחלמ-סטייקיגנעה

 .גנולײטּפָא-רוטלוק ,תּוּבְרַּת תֵקְלְחַמ

 ,בַאטש-לַארענעג ,יִלָלְּכ הֵּטַמ

 ,עיצַאיװַא רעשירעטילימ ןוֿפ בַאטש-טּפױה ,יִׁשֹאָר הּטַמ

 .(קיטַאמַארג ןיא) טרָאװ-תוכַײש ,סֵחַי תַּלִמ

 לָאצלצנייא ,דיִחָי רָּפְסִמ

 ,(1921 -- 1865) יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ

 ,(1852 -- 1828) ןָאסנעבעל ןהֹּכ ףסוי הכימ

 .ץנענימע רעַײא ,ןדזבָּכ תַלֲעַמ

 .טייהנייא רעשירעטילימ רעטסנעלק רעד ןוֿפ רידנַאמָאק ,הֶּתִּכ ֵּקַפְמ

 ,טֿפירשטַײצ ,תֵע בֶּתָכִמ

 .ךָאנ טרֿפב ,ןֵּכֶׁש לֶּכִמ

 בר ַא וצ ווירב ַא ןיא גנודנעו ,ֹותָרֹוּת דֹובָּכ תֵלֲעַמ

 .םינושאר םיאיֿבנ ןוֿפ רֿפס רעטֿפניֿפ ,'א םיִכָלְמ

 .םינושאר םיאיבנ ןוֿפ וֿפס רעטסקעז ,'ב םיִכָלְמ

 .קורד םוצ רעגנַאלרעד ,סּופְּדַה-תיִבְל איִבֵמ דייהבלמ

 .(1579 -- 1809) רָאטַאטנעמָאק ןוא ֿבר ,לכימ לאיחי ןב שובײל ריאמ םייָּבְלַמ



 נמ ןֹוקיִרְטֹונ

 .(1910 -- 1843) רעלעטשטֿפירש רעשהלכׂשה ,םולבנעיליל ביל השמ ליַלַמ

 .רעטערטרַאֿפלטש ,םֹוקָמ אֶּלַמְמ ם"מ

 ,גָאלנַײא-רעכיב ,סקעדניא ,םֹוקָמ הָאְרַמ

 .(רעטילימ ןיא) רידנַאמָאק-ןָאטולּפ ,הָקָלְחַמ רֵּקִעְמ

 .(רעטעמיטנעצ ַא ןוֿפ לטנעצ 1) רעטעמילימ ,רָטָמיִליִמ

 ,סלַאֿפנדעי ,םֹוקָמ לֹּכִמ

 .ףעש-ןָאיַאר ,זֹוחָמ לָׁשֹומ

 ,םיכלמ יד ןוֿפ ךלמ רעד -- טָאג רַאֿפ גנונכײצַאב ,םיִכְלְּמַה יֵכְלַמ ְּךֶלֶמ ה"ממ

 שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןוֿפ םינָאדװעסּפ ,םירֿפס רכומ עלעדנעמ ס"וממ

(1836-- 1917), 

 .(רעטילימ ןיא) רידנַאמָאק-ןָאיַאר ,זֹוחָמ דַקַּכְמ ו"ַמַמ

 ,עדייב יד ןוֿפ סנייא ,ְךֶׁשִפַנ הֵּמִמ נ"ממ

 .רעטעמילימ רעשיבוק ,בָּקִעְמ רֶטֶמיִליִמ ע'ממ

 .רעטעמילימ-טַארדַאװק ,עָּבֶרֶמ רֶמָמיִליִמ ר"ממ

 .החּפשמ רעד ןוֿפ ,"תַחַּפְׁשִּמִמ ישממ

 .ֿבָא שדוח ,בָא-םַחַנְמ אינמ
 ,רעטייל-עירעטלַאהכוב ,תֹונֹוּבְׁשֶח לֵהַנְמ ח"הנמ

 -דנע רעדנַא ןַא ןבָאה סָאװ תויתוא ריֿפ יד רַאֿפ דומלּת ןיא .צַאב ְּךיֵּפְצְנַמ
 (ן-כ .ף--פ ,ץ--צ ,ן--נ ,ם--מ) םֶרָאֿפ

 .רעמונ ,לָאצ ,רָּפְסִמ יסמ

 .אּתכסמ ,תֶכָּסַמ

 .ןַאבנזַײא ,לֶזְרַּבַה-תַּלִסְמ בייהסמ

 ,בוט-םוי ברע ןוֿפ ,בוט"םוי בֶרֶעַמ טייויעמ

 ,בר ַא וצ ווירב ַא ןוֿפ בײהנָא ןיא גנודנעוו ,ֹותָרֹוַּת דובָּכ תַלֲעַמ ת"כעמ

 .טַאלב טַײז רענעי ןוֿפ ,ףֵּדַל רָבֲעֵמ דילעמ

 .(העש 24 ןוֿפ סינטּפָא-טַײצ) סעלסעמ ,תֵעְליתַעַמ עיילעמ

 ,ןטעברַא עכעלטנֿפע רַאֿפ גנולײטּפָא ,תֹויָרּוּבִצ תֹודֹובֲע תֶקְלְחַמ ץיַעַמ



 דמ ןֹוקירְטֹונ

 ,תבש ברע ןוֿפ ,תָּבַׁש בֶרֵעֵמ ש"עמ

 ,ןֿפָאלרַאֿפ ךיז זיא סָאװ הׂשעמ יד ,הָיָהֶׁש הֶׂשֲעַמ

 ייָנֵׁש רֵׂשֲעַמ

 ,ןוׁשאר רֵׂשֲעַמ ריישעמ

 .רידנַאמָאק-עינַאּפמָאק ,הָּגִלְּפ דֵּקַכְמ פ"מ

 .טַאר-רעטעברַא ,"יֵלֲעֹוּפ תֶצֵעֹומ

 .לארשי-ץרא ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא ,לֵאָרְׂשִיְרְץְרָא יִלֲעֹוּפ תֶגֶלְפֶמ יייאַּפַמ

 -ץרא ןיא ײטרַאּפ-רעטעּברַא עטקינײארַאֿפ ,תָדָחֶאָמ םיִלֲעֹוּפ תֶנְלְפֶמ םיַּפַמ

 .לארׂשי

 .הליהק ַא ןיא הארוה הרומ ,קָדָצ הָרֹו צ"מ

 .(ייצילָאּפ עשירעטילימ) עירעמרַאדנַאשז ,תיִאָבְצ הָרָטֶׁשִמ

 .רעטעמ רעשיבוק ,בָקִעְמ רָטָמ ק"מ

 .אּתכסמ-דומלּת ַא ןוֿפ ןעמָאנ ,ןָטָק דֵעֹומ

 .(קיטַאמַארג ןיא) טרָאװ-ףורסיוא ,הָאיִרָק תַּלִמ

 ,(רעטילימ ןיא) חטש ןוֿפ טינשּפָא ןַא ןוֿפ רידנַאמָאק יעטַק רּקַּכְמ ט"קמ

 .לארׂשי ןוֿפ יײטרַאּפ עשיטסינומָאק ,תיִלֵאָרְׂשִי תיִטְסיִנּומוק תֶגֶלְפִמ יֵקַמ

 זןרעה זנוא רע טזָאל סָאװ ?ןָל עַמְׁשַמ אָק יאַמ ל"מקמ

 .לָאצרעמ ,םיִּבַר רָּכְסִמ ר"מ

 .רעטעמיטַארדַאװק ,עֶּבֶרֶמ רֶטָמ

 ,םולשה וילע וניבר השמ ה"ערמ

 ,טרָאװגערֿפ ,הָלֵאְׁש-תַּלִמ ש"מ

 ,יָנֵׁש רֵׂשֲעַמ

 ,הָרֹוּת ןֵּתִמ ;הָרְוּת הֵנְׁשִמ ת"מ



 המ | ןֹיקיִרְטֹונ

 אינ

 ב"נ

 פ"ּהננ

 שייהננ

 נ"לדג

 בייט

 עייונ

 חיינ

 ל"'חנ

 ,ב"א ןיא תוא רעטנצֿפוֿפ

 ,קיצֿפוֿפ ,םיִׁשִמֲח

 .קיטַאמַארג ןיא ןימ רעכעלבַײװ ,הָבְקָנ

 .עלומרָאֿפ ,עיסרעוו ,הָחֶסֶנ ,חַסֹנ

 .לכַײט ,ךַײט ,לַחַנ ,רֶהָנ

 .ןוֿפ ןוז ,-וֶּב ,רןָּבֶא : םַאטשּפָא ןשיבַארַא ןוֿפ ןעמענ ַײב

 םיאיֿבנ דנַאב ןטיײװצ םעניא םיאיבנ ןצֿפוֿפ יד ,םיִנֹזרֲחַא םיִאיִבָנ

 .ך'נַּת ןיא

 .עיסרעוו רעדנַא ןַא ,רָחַא חַסֹנ

 חסונ םוצ ץַאזנגעק ןיא ןּדִיי עשיעּפָארייא-חרזמ ןוֿפ חסונ ,ֵנָּכְׁשַא חַסֹנ

 ,םיגהנמ ןוא תוליֿפּת ןיא דרֿפס

 ,גנוקרעמַאבידנַאר ,ֹוּדַצְּב בַּתָכִנ

 רעדָא ,יתחכש רקיע יװ ,ףוס םַײב טנָאמרעד ךיז בָאה'כ ,ףֹוּסַּב יִּתְרַּכְוִנ

 .ווירב ַא ןופ ףוס םוצ ענעב ַאטָאנ

 ףיוא טֿפירשֿפױא) ןעשעג ָאד זיא סנ רעסױרג ַא ,הֹּכ הָיָה לֹודָּנ םַנ
 ,(י"א ןיא ךעלדיירד-הּכונח

 ףיוא טֿפירשֿפױא) טרָאד ןעשעג זיא סנ רעסיורג ַא ,םָׁש הָיִה לֹודָּנ םֵנ
 .(רעדנעל-תולג יד ןיא ךעלדיירד-הּכונח

 .רעטיג עכעלגעווַאבמוא ,יִדָיַנ אָלָּד יֵסְכִנ

 .ך"נַּת ןוֿפ ך"נ ,םיִבּותְכּו םיִאיִבְנ

 ,(םענעברָאטשעג ַא ךָאנ) ןדע-ןג ןיא ןעור לָאז רע ,ןֵדֵע וחּונ

 ,קידלוש ןבילבעג ,בַּיַח רַאְׁשִנ

 הּכנֲ סג
 -דנַאל ןוא שירעטילימ טביאעג ןענָאילַאטַאב-טגגוי ,םֵחֹול יִצּולֲח רַעֹנ
 :ךעלטֿפַאשטריװ
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 ןֹוקיִרְטֹונ

 .םרח רַאֿפ ןעמינָאניס ַײרד ,אָּתְמַׁש ,םֶרֵח ,יֹוּדִנ

 .ןיז ַא ,םעט ַא וצ טיג ,םַעַט ןֵתֹונ

 .ןטכַײ לוצ טכיל ןַײז לָאז ,ריִאָי ןרֵנ

 ךיז טאה ןעמָאנ םעד טימ (לאומש ןוֿפ קוספ) ,רֵּקַׁשִי אֹל לֵאָרְׂשִי חַצָנ
 .רעדנעלגנע יד תֿבֹוטל ייא ןיא עּפורג-שזַאנָאיּפש ַא ןֿפורעגנָא

 ,םיִבּותְּכ ,םיִאיִבְנ

 רעטירד ןַײז סָאװ שִיערבעה ןיא טרָאװטַײצ ַא ןוֿפ שרוש ,ףֶלָא דָמֶל יַחָנ

 יא ןַא זיא תוא

 רעטירד ןַײז סָאװ שִיערבעה ןיא טרָאװטַײצ ַא ןוֿפ שרוש ,אָה דֶמֶל יַחָנ

 "ה ַא זיא תוא

 רעטירד ןַײז סָאװ שִיערבעה ןיִא טרָאװטַײצ ַא ןוֿפ שרוש ,דֹוי דָמְל יֵחָנ

 יי ַא זיא תוא

 ,גנוניימ רענעדײשַאב ןַײמ טול רימ טנַײש ,יִּתְעַד תּויִנֲע יִפְל הָאְרִנ

 .(ו936-- 1860) ווָאלָאקָאס םוחנ

 ,(םענעברָאטשעג ַא ךָאנ) ןדע-ןג ןיא ןַײז המשנ ןַײז לָאז ףֵדֵע ֹותָמְׁשִנ

 רעטסלטימ ןַײז סָאװ שִיערבעה ןיא טרָאװטַײצ ַא ןוֿפ שרוש וו ןיַע יֵחָנ

 ר ַא זיא תוא

 -לטימ ןַײז סָאװ שיִערבעה ןיא טרָאװטַײצ ַא ןוֿפ שרוש ,דּוייוָו ןִיַע יֵחְנ

 יי ַא רעדָא ו ַא זיא תוא רעטס

 רעטסלטימ ןַײז סָאװ שיערבעה ןיא טרָאװטַײצ ַא ןוֿפ שרוש ,דִוי ןִיַע יַחָנ

 .י ַא זיא תוא

 רעטשרע ןַײז סָאװ שִיערבעה ןיא טרָאװטַײצ ַא ןוֿפ שרוש ,ףֶלָא אָּפ יַחַנ

 "א ןַא זיא תוא

 רעטשרע ןַײז סָאװ שיערבעה ןיא טרָאװטַײצ ַא ןוֿפ שרוש ,דוי אָּפ יֵחְנ

 'י ַא זיא תוא

 .לארׂשי ןיִא לטעטש ַא ןוֿפ ןעמָאנ ,תָנויַצ-סֵנ

 רענישזָאלָאװ ןוֿפ שאר ןוא בר רעטמירַאב ,ןילרעב הדוהי יבצ ילּתֿפנ

 .(1893-=- 1817) הבישי



 זמ ןֹוקיִרְטֹונ

 יקנ

 ריפ

 א"ס

 ל"אס

 .ךעלבַײװ ,הָבֵקְנ

 .םיִאיֿבנ ןוֿפ דנַאב ןטשרע ןיא ,םיאיבנ עטשרע ,םיגוׁשאר םיאיָבָנ
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 ,ב"א ןיא תוא רעטנצֿפוֿפ ,ְךֶמֶס

 .קיצכעז ,םיִׁשָׁש

 .ךוב ,רֿפס ,רֵּפָס

 .רדס ,רֶדֵס

 .ןכייצ ,ןמיס ,ןֶמיֵס

 .ףַארגַארַאּפ ,ףיִעָס

 .ןטסקעט ערעדנַא ,רעכיב ערעדנַא ,םיִרֲחֲא םיִרָּפְס

 .הלבק ןיא טסַײג רעזייב ,אָרֲחַא אֶרָטִס

 .ל"הצ ןיא לענָאלָאק-בוס ןוֿפ גנַאר ,ףּולַא ןֶגֶס

 ַא ןוֿפ ףור-םרַאלַא רעשיֿפַארגעלעט -- "סלוָאס רּוַא ףיעס, .ס .ָא .ס ,ס ,ֹוא ,ם

 .רַאֿפעג ןיא ןַאלּפָארע רעדָא ףיש

 ,גנורימוס ,ןײמעגלַא ןיא ,לֹּכַהיְּדַה כייהס ,הייס

 י'הס

 נייהס

 קייהס

 ת'הס

 סייוס

 ט"ס

 איָטָס

 .גנונדרָאגָאט ,םֹוּיַה-רֵדַס

 .גנונכערטַײצ עכעלטסירק ,םיִרָצֹוֹּנַה תַריִּפְס

 .קרעוו עטריזינָאנַאק יד ,ׁשֵדֹקַהיִרְפִס

 ,הָרֹוּתַה-רָּפַס

 .ךעלדנע ,ףוס-לּכ-ףוס ,ףוס-ףוס

 .ןכייצ ןטוג ַא רעטנוא ,בֹוט ןֶמיִס

 ,גנומַאטשּפָא רעשידרֿפס רענייר ןוֿפ ,ידרֿפס רענייר ,רֹזהָט יִּדְרַּפֶס

 .רעקילייה -- טקנַאס

 ,רוטנעגַא-ןֿפַארגעלעט צשילארטי-צרא ,תיִלֵאָרְׂשִי תיִפְרָנְלֶט תּונְכֹוס
 .רוטנעגַא-ןֿפַארגעלעט עשידִיי
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 ןֹוקיִרְטֹונ

 .ןכייצ ,ץָמיֵס

 .רוטנעגַא-סַײנ עשיבַארַא ,תיֵבְרֲע תועיִדְי תּונְכזס

 ,רוטנעגַא-סַײנ עשיזוצנַארֿפ ,תיִתָפְרֶצ תֹועיִדְי תּונְכֹוס

 .לּפָאג-לֿפעל-רעסעמ ןוֿפ טעלפמָאק ,גֵלְזַמ ,ףּכ ,ןיִּבַס

 .ןטָש ןרַאֿפ גנונכיײצַאב ,לֵאָּמַה

 .(רעטעמ ַא ןוֿפ לטסטרעדנוה) רעטעמיטנעצ ,רֶטָמיִטְנַת

 יצוקמ השמ יבר ןוֿפ תווצמ ג'ירּת יד ןגעוו רֿפס ,לֹורָּג תוָצִמ רֵפַס

 ,('הרָאי ןט-13 ןיא)

 .רעטעמיטנעצ-טַאדדַאוק ,עָּבֶרֶמ רֶטָמיִטְנַס

 ןירדָהְנַ
 ןוֿפ דנַאברַאֿפ -- קילבוּפסער ךיקסישטיטסילַאיצָאס ךיקצעיווָאס זויָאס

 .ןקילבוּפער-ןטַאר עשיטסילַאיצָאס

 ,גנונכערטַײצ עכעלטסירק םיִרָצֹוּנַה תַריִפְס

 .(תועובש ֿברע זיב חסּפ 'א ןוֿפ) גנולייצ-הריֿפס ,רֶמֹעָה תַריִפָס

 .ףַארגַארַאּפ-בוס ,ףַארגַארַאּפ רעניילק ,ןֵטָק ףיִעְס

 .(דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ײטרַאּפ עשיטילָאּפ) ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס

 .הָרֹוּתירַּפַס

 םירֿפוס ךרוד ןבירשעג ןרעו סָאװ ןטסקעט ,תֹוזּוזִמ ,ןיִלֵפְּת ,םיִרָּפְס
 .טעמרַאּפ ףיוא

 ִע
 .ב"א ןיא תוא רעטנצכעז ,ןִיַע

 .קיצעביז ,םיִעְבַׁש

 .ךָאנ קוק ,ןִיַע

 .טַײז ,דֹוּמַע
 .טסעמסיוא ,קורדסיוא ,גנונדרָא ,טַײדַאב ,טרעוו ,ְךֶרֵע
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 .רענידנצעג ,טסנידנצעג ,םיִליִלֲא דַבֹוע ,םיִליִלֲא תַדֹובֲע

 .טגנַאלַאבנָא סָאװ ,תֹודוא לַע

 ,1 רעמונ טַײז ,'א דּוּמַע

 .זַא ךָאנ טסעומש רעװ .ךָאנ טרֿפב ,הָּמֵכְו הָּמַּכ תַחַא לַע

 ,2 רעמונ טַײז ,'ב דֹוּמַע

 .דניזעגזיוה ןַײז טימ ,ותיֵּבייַנְּב םִע

 .טסניד-טָאג ,אֵרֹוּבַה תַדֹובֲע

 ןֵּדְריַה רָבִע
 טימ :ןטלייװרעדסױא ריא טימ ,ֹוּבִל תַיִחְּב םִע !ּהַּבִל ריִחְּב םִע
 ,רעטלייוװרעדסיױא ןַײז

 ,םולָּשַה ויִלָע

 ,טרָאװטַײצ שַיערבעה ַא ןוֿפ שרוש ןיא תוא רעטייווצ ,לַעֹּפַה ןִיַע

 .גנונדרָאגָאט ןֿפױא ,קֶרֶּפַה לַע

 .טָאטש עקילייה ןׁשֶרֹּקַה-ריִע

 .ןלַאֿפ טייהרעמ רעד ןיא ,בֹרָה-לַע

 ,םולָּשַה ויְלָע

 .טַאקָאװדַא ,ןיִּד"ְּךְרּוע

 .אָּבַה םֶלוע

 ,הֶּזַה םֶלֹוע

 .(ןיעװ-קנַאב ןיא) ןובשח רעקידנֿפױל ,בֶָׁשָו-רֵבֹוע

 .טסנידנצעג ,הֶרָז הָדֹובֲע

 .םעד ףיוא ,תאֹז לע ,הָו לַע

 ,ָאטנָאקַא ,ןובשח ןֿפױא ,ןֹוּבְׁשֶח לַע

 .(טרָאו) עז ,ךָאנ קוק ןיַע

 ףרוד ,ירי-לע

 ,ןבענ ,דִי-לַע



 ַנ

 א"ואכע

 ד'כע

 ם'ּוּכַע

 ז"כע

 ל"כע

 פ'כע

 ח"לע
 מע

 פ'קלמע

 ש'מע

 בע

 ס'ע

 ןֹוקיִרְטֹונ

 ,דומלַּת ןוֿפ תודגַא ןוֿפ גנולמַאז ,בקַעַי ןיִע

 .טָאטש עקילייה ׁשֶדֹּקַה ריִע

 ,בוט םוי בֶרֶע
 ,רּוּפַּכ-םֹוי בֶרֶע
 .םעד ךרוד ,הָז"יִדְי-לַע

 ,םורַא ױזַא ,ְךּכ"יִדְי-לַע

 .טרָאד עז ,םָׁׂש ןּיַע

 ,ןענַאד זיב ,ןאָכ-רַע
 .רעבירעד ,ןֵּכ לַע

 .טייהרענעגניווצעג ,גנַאװצ סיוא ,ֹוחָרּכ לַע

 :עלַא ןוא ןקיצנייא ןדעי ףיוא ,דָחֶאְו רָחֶא לָּכ לַע

 .רעטרעוו ענַײז רעהַא זיב ,ויָרָבָּד ןאָּכ דַע

 .רענידנצעג ,תֹולְּזַמּו םיִבָכֹוּכ יֵדְבוע

 .טימרעד ןעמַאזוצ ,הָז לָּכ םִע

 ,רעטרעו ענַײז רעהַא זיב ,ֹונֹוׁשְל ןאָּכ דַע

 | .סלַאֿפנדעי ,םיִנָּפ לָּכ לַע

 .ןענכערנעמַאזוצ םוצ זיב ,ןוּבְׁשֲחֶל דַע

 .(א"א ןעגנוטַײצ ,רעכיב ןוֿפ) ןטַײז ,טַײז ,םיִדּוּמַע ,דּוּמַע

 ,טלָאצַאב ןעמוקַאב וצ ידּכ ,ןרעװ וצ טנױלַאב ידּכ ,םֶרֵּפ לֵּבִקְל תֶנְמ לַע

 .ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ךָאנ-עז ,יִּתְבִתָּכִׁש הֵמ ןִיַע

 .ןרָאװעג טגָאזעג זיא'ס יװ ךָאנ-עז ,רֵמֲאָגׁש הַמ ןִיַע

 -טרָא ןגעוו ןטנעמוקָאד עשינבר ןיא) ךַײט ןבענ טגיל סָאו ,רַהְנ לַע

 ,(ןטֿפַאש

 .עמוס רעד ףיוא ,ְּךֵס לַע

 .דנורג ןֿפױא ,ְךֶמֶס לַע

 ,תֹוִּס בֶרֶע



 אנ ןוקירטינ

 ע"ע

 פ"ע

 ד"פע
 ייפע

 ז"יפע

 ר"יפע

 .(ןךוברעטרעוו ַא ןיא) טרָאװ סָאד עז ְךֶרֶע ןִיַע

 .קינייװעסױא ,הָּפלַע

 ,טיױל ,יַּפ-לַע

 חַסָּפ בֶרֶע
 .ץעזעג ןטיול ,ןיד ןטיול ,ןיִדייִּפ-לַע

 .טיול ,יּפ-לַע

 .םעד טיול ,הָוייִּפ-לַע

 .ןלַאֿפ טייהרעמ רעד ןיא ,ברייֵּפ-לַע

 ,ןטוג םוצ ,בֹוט רֵתֹוּיַה דַצ לַע ט-ויהצע

 ריש

 הירע

 חירע

 ש.ע

 ת"ישע

 ק"שע

 ת"ע

 ב"תע

 ם'יִּתֶע

 סָאװ רוטנעגַא-ןֿפַארגעלעט-לארׂשי ןוֿפ גנוצריקּפָא -- סרעטיור-םיִּתַצ

 .סַײנ-"רעטיור, טימ ךיוא טנידַאב

 ,הָנָׁשַה שאר בֶרֶע

 .ׁשֶדֹה שאר בֵרֶע

 .טרָאד עז ,םָׁש ןיע

 ,תֶּבַׁש בֶרֶע
 .ןעמָאנ ןֿפױא ,םֵׁש לַע

 .רוּפּכ-םוי ןוא הנשה-שאר ןשיװצ געט ןעצ יד ,הֶבּוׁשִּת יִמְי תֶרֶׂשֲע

 ׁשֶרק הֶּבַׁש בֶרֶע
 ,גנידַאב ַא טימ ,יאַנְּת לַע

 .בָאב הְָׁשִּת בֶרֶע
 -סיײנ) גנוקינייארַאֿפ-עסערּפ עקידלארשי ,תֶדָגִאמ תיִלֵאְרְׂשִי תּונֹוּתִע

 יח 1 ,(רוטגעגַא

 ם
 .ב"א ןיא תוא רעטנצעביז ,אָּפ

 ,קיצכַא ,םיִנֹומְׁש



 בנ

 איפ

 יינאַּפ
 ן אָּפ

 ר"ופ

 ח'פ

 'יפ

 יּפ

 ְךֹוקיִרְטֹונ

 ,ץַאוּפָא ;לטיּפַאק ;השרּפ :ץַאז ,קוסּפ ,הָקָסִּפ }קֶרָּפ ;הֶׁשרָּפ ;קּוסָּפ
 .לקיטרַא

 .לָאנ ,םֵעַּפ

 ,לָאמ ןייא ,תַחַא םעַּפ

 .קימיטשנייא ,דָחֶא הָּפ

 ,א ּהֶׁשָרָּפ ;'א קּוסָּפ ; 'א קֶרֶּפ

 .(לארׂשי ןיא) דנַאברַאּכ-רעטעברַא רעזעיגילער ,לֵאָרְׂשִי תַּדְנֲא יִלֲעֹוּפ

 -ָאיצַאנרעטניא (ןשיעיסָאסַא סטסילעוװָאנ ,סטסיאייסע ,סטעָאּפ) בולק-ןעּפ

 ,ןטסילעװָאנ ןוא ןטסיאייסע ,ןטעָאּפ ןוֿפ דנַאברַאּכ רעלַאנ

 ,גנורעמ ןוא גנורעּפכורֿפ ,הֶיְבָרְו הָיְרִּפ

 .טרָאװטַײצ ויטיזנַארט ,רָזֹוח לַעֹּפ

 .ןעיצוצקירוצ ךיז טייהנגעלעג ,הָטָרֲח חַתַּפ

 .רַאטנעמָאק ,טַײדַאב .ׁשּורֵּפ

 .טרָאװטַײצ וויטקַא ,אֵצֹוי לַעֹּפ

 עשידַיי רעניטסעלַאּפ ,ןשיעיסָאסַא ןשיײזינָאלַאק שיאושזד ןײטסעלַאּפ

 ,דלישטָאר ןימינב ןָארַאב ךרוד טעדנירגעג ,טֿפַאשלעזעג-עיצַאזינָאלָאק

 .רַאטנעמָאק יישר ,י'ָׂשַר ׁשֹורַּפ

 ןטַײצ יד ןיא ןטייהנייא-ספמַאק עשידרערעטנוא עשידִיי ץיַחֵמ-תֹונלְּפ

 .לארׂשי תנידמ ןוֿפ גנואײטשטנַא רעד רַאּפ טַאדנַאמ ןשיטירב ןוֿפ

 .(תובצמ ףיוא טֿפירטֿפױא) טגיל ָאד ,רֵּבְקִנ הֹּפ ,ןֵמָטִנ הֹּפ

 .ךעלנעזרעּפ :ךעלדנימ ,םיִנָּפ לֶא םיִנָּפ ;הָּפ לֶא הָּפ

 .לייטרוא-טכירעג ,ןיִּד-תיֵּב קַסְּפ

 .ןצעמע ןוֿפ ןוז רעד ,רעצעמע ,יָנֹולְּפ ןֶּב יֵנֹוְּפ

 ַא ךרוד טכערב סע רעװ :םרח ַא ןוֿפ חסונ ׂשֵחָנ וּגַכְׁשִי הדנ ץרופ

 ,(.ח .י תלהק ןוֿפ קוסּפ) גנַאלש ַא ןוט סיב ַא טעװ סעד םיוצ

 .רוכב ַא ןזיילסױא ןוֿפ עינָאמערעצ ,ןֵּבַה ןֹויְדִּפ

 .הֹּכוקּת-דומלַּת רעד ןוֿפ ףוס ןוֿפ םישרדמ ןוֿפ רֹּכס ,רָזֶעיִלֲא ֵבַרְד יִקְרִּפ



 גנ | ןֹוקיִרְטֹונ

 .שִיערבעה ןיא טרָאװטַײצ ַא ןוֿפ שרוש ןוֿפ תוא רעטשרע ,לַעֹּפַה אפ .פ'הפ

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשיטילָאּפ עשיטסינויצ ,ןֹויִצ יִלֲעֹוּפ צ"פ ,צ"עופ

 ,רָאי-רוביע ןיא 'א רדָא דיי ,ןָטָק םיִרּוּפ ק"ופ

 .לייטרוא ןיִּדקסּפ ד'ספ

 .טרָאװטַײצ וויסַאּפ ,דָמֹוע לַעּפ .ע'פ

 .טָאטש רעקילײה רעקיזָאד רעד ןיא ,;ׁשֶדֹּקַה-ריִע הֹּפ ק'העפ

 יויטקַא ַײס ןוא וויסַאּפ ַײס זיא סָאװ טרָאװטַײצ ,אֵצֹויְו דַמוע לַעֹּפ י"ןעפ

 .עבטמ עטסנעלק ,הָטּורָּפ ירפ

 .לטיּפַאק :השרּפ רעד ןוֿפ ,קֶרָּפ ;"תַׁשָרָּפ

 ןריטנעמָאק וצ םינֿפוא עלענָאיצידַארט ריֿפ יד ,דֹוס ,ׁשּורָּד ,זָמָר ,טְׁשִּפ ס"דרפ
 .ך'נּת םעד

 ,רָאסעֿפָארּפ 'פורפ

 ,סורג ,םֹולָׁש-תַסיִרְּפ .ש"פ

 ,לארׂשי ןיא טָאטש הָוְקִּת'חַתַּפ ת'פ

 צ

 ,ב"א ןיא תוא רעטנצכַא ,יָדָצ יצ

 קיצנַײנ ,םיִעְׁשִּת

 ,רעטריסערעטניארַאּפ ,טַײז ,רֵצ

 ,םיִּיַחייִלֲעַּב רַעצ ח"עבצ
 .עטַאװ ,ןָאטָאק ,ןֵפָּנ רָמָצ ג םצ ,ג'צ

 -ילימ עטנֿפָאװַאב יד ןוֿפ ןעמָאנ רעלעיציֿפָא ,לֵאָרְׂשִיְל-הַּנַנֲה-אָבְצ ל"ַהַצ
 .לארׂשי תנידמ ןוֿפ תוחוּכ עשירעט

 .טָאלֿפ-סלדנַאה רעקידלארשי ,יִרָחְסִמ יִּמַי יִצ - ם"יצ

 ,םכח-דימלּת ןוא קידצ ןסיורג ַא רַאֿפ גנונכײצַאב ,םִלוע דֹוסִי קיִּדַצ ע"סיצ



 ןֹוקירְטֹונ י:

 ;ןגָאז ףרַאד'מ ;ןַײז ףרַאדס ,אֹרְקִל ְךיֶרָצ ; רַמֹול ְּךיִרָצ ;תֹויְהִל ְּךיִרֶצ ל"צ
 .ןענעייל ףרַאד'מ

 -ליבעג ַא ןגעו) רעכיב טימ שיוק רעטּפָאטשעגנָא ןַא ,ירְּפִס אֵלָמ אָּנַצ ס'מצ

 ,(ןטנעײלעגנָא ןַא ןוא ןטעד

 .ןעעוכָאנ ןוא ןטכַארטכָאנ ףרַאד'מ ,ןּויִע ְךיֶרָצ עיצ

 ֹק
 ,ב"א ןיא תוא רעטנצנַײנ ,ףּוק ,ףזק 'ק

 .טרעדנוה ,הָאֵמ

 עשיֿפרָאד עשיצולח עוויטקעלָאק ןוֿפ ןעמרָאֿפ ,ץּוּבִק ,"תַצּובְק ,הָצּובְק 'בק

 .י"א ןיא ןטֿפַאשטריװ

 ,םֵּׁשַה ׁשּוּדִק ש"הדק

 סעלַאװכ-ָאידַאר ןוֿפ טײקטֿפָא-עיצַארביװ ןוֿפ טייהנייא .ץרעהָאליק ה"ק

 .(עדנוקעס ַא 1000)

 ,דוסְיַה ןֶרֵק ס"יהק ,יייהק

 ,םיִׁשָדָּקַהשְדק :תֶמּיּקַה ןְרֵק ק"הק
 לֵאָרְׂשִיל תֶמּיַּקַה ןְרָק ל"קהק
 .הָרֹוּתַה-תַאיִרְק ת"הק

 .עסַאקנקנַארק ,םיִלֹוה תַּכִק חיפוק ,ח"וק

 .ףורֿפױא ,אֵרֹוק לוק קיוק

 ,העש-טַאװָאיק ש"וק

 ,םותָי ׁשיִּדה י"ק

 .זנוא ַײב ןַארַאֿפ ,ןָל אָמְיָק ל"יק

 ןרַאֿפ .צַאב עשידִיי ץנעלעסקע עכעלרעסייק ןַײז ,ֹודֹוה םּורָי רֶסיֵק הְריִק
 ,(רסיק ןשיכַײרטסע



 הנ | ןֹוקיִרְטֹונ

 ליק

 ליימק

 ר"מק
 ש"מק

 ן"ק
 פ"אפק

 ק"ק

 לייקק

 שיק

 ןק ױע
 די

 עיִבֲאַר

 "יאָ

 .(רעטעמ טזיוט ,סָאמ-גנעל) רעטעמָאליק

 .ןרעה זנוא טזָאל רע ,ןסיוו זנוא טזָאל רע ,ןָל עַמְׁשַמ אָק

 .רעטעמָאליק-טַארדַאװק ,עָּבְרֶמ רֶטֶמֹוליִק

 .(העש ַא ןיא רעטעמָאליק לֿפיװ ,סָאמ-טייקלענש) העש-רעטעיָאליק

 ,.קיצפופ ןוא טרעדנוה

 .םינּפ-לא-םינּפ ףמַאק ,םיִנָּפ לֶא םיִנָּפ בֶרֶק

 .טָאטש רַעשידִיי ַא רַאֿפ .צַאב ,הֶׂשֹדְק הֶּלִהְק
 .ךעלרעווש ;רעוװש לסיבַא ,הֶׂשָק תֶצֶק

 .לֵאָרׂשִיְל תֶמיק ןְרָק
 ,םֵלָׁש ׁשיּדַק :תָּבִׁש תַלְּבק ּועַמְׁש תַאיִרְּק

= 

 ,ב"א ןיא תוא רעטסקיצנַאװצ ,ׁשיֵר

 .טרעדנוה ייווצ ,םִיַּתאָמ

 .ךָאנ-עז ,הֵאָר

 ,יִּבַר ,בֵר

 .סַאג ,בֹוחְר

 .לָאצרעמ ,יֹוּבְר ,םיִּבַר

 .טכירעג ןוֿפ רעציזרָאֿפטּפױה ,ןיִּד-תיֵּב בָא ׁשאֹר

 -- 1110) יולה דוד ןב םהרבַא ,ןושארה ד"בארה ,דֶוָּד ןֵּב םֶהָרְבַא יִּבַר

 קחצי ןב םהרֿבַא ,ינשה ד'בארה :ּףָאזָאליֿפ ןוא רעקירָאטסיה (0

 ,תוגׂשהה לעב ד"בארה ;"לוכשאה רֿפס. ןוֿפ רבחמ ,(1179 -- 1110)

 .ףָאזָאליֿפ (1198 -- 1125) אריײקשוֿפמ דוד ןב םהרבא

 .ףָאזָאליֿפ ןוא רעטכיד (1167 -- 1092) ,אָרְוַע ןָּב םֶהָרֶבַא יִּבַר

 .(1935--1865) י'א ןיא בר-טּפיױה ,קוק ברה ,ןֵהֹּכַה קָחֶצִי םֶהָרְבַא יִּבַר
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 ע"שבר
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 ליִמּור

 כיעמור

 ןֹוקיִרְטֹונ

 ןיא לטעטש :ײא ןיא ֿבר-טּפױה ןשידרֿפס רַאֿפ לטיט ,ןֹויִצְל ןֹוׁשאִר
 .לארׂשי

 -רָאי ןט-14 ןיא םיקסוּפ עטשרע יד ןוֿפ ,לאיחי ןב רשָא ,רֵׁשֲא ּונֵּבַר

 ,טרעדנוה

 .רעבַײרטרעביא רעסיורג סלַא טנַאקַאב ,יארומא ,אָנֶח"ֹרַּב רַּב הָּבַר

 ,םִלֹוע לֶׁש ונֹוּבִר

 .אנֵּת ,לֵאיִלמַּ יִּבַר
 .לארׂשי תנידמ ןיא טָאטש ,ןַנ"תַמְר

 טָאברַאֿפ ןַײז ןוֿפ טנַאקַאב (1040 -- 960) ,הֶלֹוּנַה רֹואֵמ םֹוׁשְרָּנ ּונֵּבַר
 .א"א ווירב עדמערֿפ ןענעייל וצ ,ױרֿפ ןייא ןוֿפ רעמ ןבָאה וצ

 .(1235 -- 1160) רעקיטַאמַארג ןוא רָאטַאטנעמָאק ,יִחָמִק דִוָּד יִּבַר

 ,הָנָּׁשַה ׁשאֹר

 .(1039 -- 939) םינואג רעלבב יד ןוֿפ ,ןֹואָּג יאָה בַר

 .טייקירעהעגוצ עטַאוװירּפ ,,דיִחִּיַה תּוׁשָר

 ,טנעדיזערּפ -טָאטש ,רעטסַײמרעגריב ,הָיְריִעָה ׁשאֹר ,ריִעָה ׁשאֹר

 .ץַאלּפ רעכעלטנֿפע ,םיִּבַרָה תּוׁשְר

 ,הָנָׁשַה-שאֹר

 ,טסַײג רעקילײה ,ׁשֶדֹּקַה ַחּור

 .("םירֿפס-ל"מור,) ,םיִדָּמַלְמּו םיִנָּבַר

 .טייקכיוה רעַײא ,ודֹובְּכ תַלֲעַמ םּור

 .םכחידימלַּפ ןסיורג ַא רַאֿפ לטיט ,ֹותְרֹוּת ֹודֹובָּכ תַלֲעַמ םּור ת"כעמור

 ליזר
 ח"ר

 יחר

 ׁש"ַחְר

 ,הָכָרְבִל םָנּורְכִז ּוניֵתֹוּבַר

 ,ׁשֶרֹחִׁשאֹר
 -רָאי ןט-12 ןיא ןרָאטַאטנעמָאק-דומלַּת עסיורג יד ןוֿפ ,לֵאָנַנֲח ּונֵּבַר
 .טרעדנוה

 .סַאג ,בֹוחְר

 לײטנָא רעייז רַאֿפ טלָאצַאבמ עכלעוו שדוק-ילּכ יד ןׁשֵמַׁש ,ןֶּזַח ,בֵר

 ,הווצמ-תחמש ןיא



 ןֹוקירְשֹונ

 גיי

 ליבי

 ליַהיִר
 םיייר

 ף'יר

 ליה

 גיבלר

 א ַָר

 נ"הבמר

 םיַּבְמַר

 ן"ַמְּבְמַר

 ן"ַּבִמַר

 ע"במר

 "מר

 ח"מר

 ל"חמר

 -- 990) טסיווגניל ןוא רעקיטַאמַארג ,(ךַאנַאשזד) ,חֹאַּנַּג ןֵּב הָנֹוי יִּבַר

0. 

 .אנּת ,יִוָל ןֶּב ַעֶׁשֹוהְי יִּבַר

 .(1860 -- 1788) רעדנירגַאב-הלּכשַה יד ןוֿפ ,ןָאסניוועל רעב קֶחֶצִי יִּבַר

 .(1142 -- 1080) ףָאזָאליֿפ ןוא רעטכיד ,יִוֵּלַה הָדּוהְי ִּבַר

 רבחמ .עיטטַאניד רערעג רעד ןוֿפ רעדנירג ,(רעטלַא) ריִאֵמ קֶחֶּצִי יִּבַר

 .('הרָאי ןט-19 טימ) "מ"ירה ישודיח , ןוֿפ

 .(1103 -- 1013) םיקסוּפ עטשרע יד ןוֿפ ,יֵּסַפְלַא קֶחֶצִי ִּבַר

 .טָאג זנוא טיה ,ןָלֶצִל אָנָמֲחַר

 ,ןגָאז לי ,רַמֹול הָצֹור

 .אנּת ,ׁשיִקְליׁשיִר

 -- 1288) ,'םשה תומחלמ, ןוֿפ רבחמ ,ףָאזָאליֿפ ,םֹוׁשֹרָנ ןֵּב ִוֵ יִּבַר
0). 

 ןעגנוצנעגרעד ןוֿפ רבחמ ,ףָאזָאליֿפ ןוא קסוּפ ,שילרעסיא הָׁשֹמ יִּבַר
 .(1572 -- 1525) 'ךורע ןחלוש , םוצ

 .ריאמ יבר טגָאז ,רַמֹוא ריִאָמ יִּבַר

 ךיז טניפעג רב ןַײז ,םיתֿפומ-לעב ןוא קידצ ,םָּנַה לַעַּב ריִאָמ יִּבַר
 .הירבט ןיא

 רבחמ ,רעשטַײטסױא ןוא הָאזָאליֿפ רעסיורג ,ןֹומִיַמ ןֵּב הָׁשֹמ יִּבַר

 .(1204 -- 1135) "הקזחה דיה , ןוא 'םיכובנ הרומ? ןוֿפ

 הלּכׂשה רעד ןוֿפ רעטָאֿפ רעד ,ןָאסלעדנעמ השמ ,םֵחַנְמ ןֶּב הָׁשֹמ יִּבַר

(1729 -- 1786). 

 .(1270 -- 1195) ףָאזָאליֿפ ןוא רָאטַאטנעמָאק ,ןֶמֶחַנ ןֶּב הָׁשֹמ יִּבַר

 .(1139 -- 1060) עינַאּפש ןיא רעטכיד ,אָרְזִע ןֵּב הָׁשֹמ יִּבַר

 .ן"מבמר עז .ןָאסלעדנעמ השמ ,יַאסעד ּהָׁשֹמ יִּבַר

 ,(םירבא ח"מר) קיצרעֿפ-ןוא-טכַא טרעדנוה ייווצ

 (1746 --1707) לבוקמ-לעב ןוא רעטכיד ,ָאטַאצול םיִּיַח ּהָׁשֹמ יִּבַר

 .בַאטש-לַארענעג ןוֿפ ףעש ,יִלְלְּכַה הֵּמַמ שאר ל"ַּכְטַמַר



 ןֹוקירְטֹונ חנ

 (1907 -- 1816) ףַארגָאילביב רעטמירַאב ,רעדַײנשנַײטש הָׁשֹמ יִּבַו ש"שמר

 .(1380--1320) עינַאּפש ןיא רָאטַאטנעמָאק-דומלַּת ,םיִּסִנ ּונֵּבַר פיר

 .עכָאּפע-הלּכׂשה רעד ןיא רעטכיד ,לעזַײװ ץרעה יִלָּתִּפַנ יִּבַר .ו"הנר

 'ןמוה יכובנ הרומ, ןוֿפ רבחמ ,ףָאזָאליֿפ ,לַאמכָארק ןֶמְחַנ יִּבַו ק'נר

(1885--1840). 

 'תיעדו תונמא, ןוֿפ רבחמ .,ףָאזָאליֿפ ,ןֹואָנ הָיְדַעָס ּבַר נ"ַעְסַר ,ג"סר

(822 -- 942), 

 אֹנּ ,אָביִקֲע יִּבַר ע"ר

 .'הרָאי 16 -- 15 .רָאטַאטנעמָאק-הנטמ ,אָרֹונְמְרַּב הָיְדַבֹוע יִּבַו ב"ער

 .טגײלעגַײב ָאד ,הֹּפ ףּוצְר פ"ר

 .ייא ןיא עינָאלָאק ,הָּנִּפ-שאֹר

 .טקעּפסנָאק ,ןעלטיּפַאק ןוֿפ ךעלּפעק ,לּפעק ,םיִקָרְּפ-יִׁשאֶר ,קֶרֶּפ ׁשאֹר

 .טגײלעגַײּב ָאד ,הֹּפ ףּוצָר פ"צר ,פ"וצר

 .(1310--1235) םיקסוּפ עטשרע יד ןוֿפ ,תֶרֶּדַא ןֶּב הֹמלְׁש יִּבַר א'ָּבְׁשַר

 .(1070 --1020) ףָאזָאליֿפ ןוא רעטכיד ,לֹוריִּבַנ ןֶּב הֹמלָׁש יִּבַר "ַּבְׁשַר

 .אנַּת ,לֵאיִלְמִּג ןֶּב ןועְמׁש ןֶּבַ
 .אנּת ,יאֵתֹוי רַּב ןֹועְמִׁש יִּבַר .י"בשר

 .(1174--1095) רָאטַאטנעמָאק-דומלַּת ןּוא-ך"נּת ,ריִאָמ ןֵּב לֵאּומְׁש יבר ם'בשר

 דומלַּת ןוא ךינַּת ןופ רָאטַאטנעמָאק רעטסערג רעד ייִקָחֶצִי הֹמלְׁש ןבד יישד

(1040 -- 1105). 

 .םכח-דימלַּת ןוא ֿבר ןסיורג רָאג רַאֿפ לטיט ,הֶלַֹּה יֵנְּב לָּכ לָׁש ןֶּבַו .ג"הבכשר

 .(1573 --1510) רָאטַאטנעמָאק-דומלַּת ,אָיְרּול הֹמלְׁש יִּבַר לֵׂשַר

 .ןעגנוצריקּפָא ,תֹובֵּתייִׁשאֶר ת"ר

 תוֿפסוּתה ילעב יד ןוֿפ ,יישר ןוֿפ לקינייא ,םֹּת כקעי ברה ,םּת ּונֵּבַר

(1100--41171 
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 יש
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 .ב"א ןיא תוא רעטסקיצנַאװצ-ןוא-ןייא

 .טרעדנוה ַײרד ,תֹואֵמ ׁשֹלֶׁש

 .-רָאי סָאד ,תַנְׁש

 .ייר .הרוש ,העש ,הָרוׁש ,הָעָׁש

 .ך"נַּת ןיא םינושאר םיאיבנ ןוֿפ רֿפס רעטירד ,'א לֵאּומְׁש

 .ך"נַּת ןיא םינושאר םיאיּבנ ןוֿפ רֿפס רעטרעֿפ ,'ב לֵאּומְׁש

 .ֿבורק רעכעלבַײל ,רָׂשָּב-רָאְׁש

 ,חסּפ רַאֿפ תבש רעד ,לֹורָּנַה תַּבַׁש ג"הבש

 .ךעלדנימ סָאװ :קיניײװעסױא סָאװ ,הָּפילַעְּבֶׁש פ"עבש

 ג"יש

 ד'ש

 'רש

 ל"רש

 ריָּדַׁש

 ג"הש

 י"הש

 .(קיטַאמַארג ןיא) ןעמָאנטַײברַאֿפ ,ףּוּג םֵׁש

 .טסיצילָאּפ-קלוּפ ,יָדּודְּג רָמֹוׁש

 .רעטמירַאב ,רָבָּד םֵׁש

 .ךַאז ןייק ,רֶבָּד םּוׁש

 ,גנוסיגרַאֿפ-טולב ,םיִמָּד תּוכיִפְׁש

 .עײלַא ,תֹורְדְׂש

 -הלּכשה רעד ןיא רעשרָאֿפ ןוא רעלעטשטֿפירש ,ֹטַצּול דִוָּד לֵאּומְׁש

 .(1865--- 1800) טַײצ

 רַאֿפ טלעג ןעלמַאז וצ יא ןוֿפ םינבר ןוֿפ חילש ,ןֶנָּבַרָד אָחּולְׁש

 ,תובישי

 ,(קיטַאמַארג ןיא) ןעמָאנטַײברַאֿפ ,ףּוּנַה םֵׁש

 ,חסּפ רַאֿפ תבש רעד ,לֹודָּנַה-תֶּבַׁש

 ,טָאג ןוֿפ טייקיצנייא רעד ןגעוו קיריגענַאּפ ,דּותּיַה ריִׁש

 ,חסּפ זיא טנַײה ,תבש זיא טנַײה ,םֹוּיַה חַסָּפ ,םֹוּיַה תֶּבַׁש י"ִהְּפ י"הְׁש

 .ןּפעלשוצּפָא ףיוא דיירסיוא רעטסוּפ



 ןֹוקיִרְטֹונ ס

 ,(קיטַאמַארג ןיא) ןעמָאנ-לָאצ ,רָּפְסִּמַה םָׁש ם"הש

 ,קיטַאמַארג) טרָאװלטימ ,לַעֹּפַה םֵׁש פ"הש

 ,םיִריִּׁשַה-ריִׁש ש"הש

 ,םירישה-ריש ףיוא הדגא-ישרדמ ןוֿפ גנולמַאז ,הָּבַר םיִריִׁשַה-ריִׁש ר"שהש

 ,(קיטַאמַארג) טרָאװטֿפַאשנגיא ,רַאֹּתַה-םָׁש ת"הש

 ,קֵדֹובּויטַחֹוׁש ּב'ּוש

 ,רעטכירסנדירֿפ ,םֹולָּׁשַה-טַפֹוׁש ש"הוש

 .םילהּת ףיוא שרדמ ןוֿפ ןעמָאנ ,בֹוט-רֵחֹוׁש ט'וש

 ןוֿפ ףוס םוצ רעדָא .ךיז ןענעגעזעג םַײב שטנּוװ ,בּוט לָכְו םֹולָׁש ט'כוש
 .ווירב ַא

 ,ווירב ַא ןוֿפ ףוס םוצ שטנּוװ ,הָלָס בּוט לֶכְו םֹולְׁש ס'טכוש

 ןיא תולהק עשידַיי ַײרד ןוֿפ ןעמענ--ַאצנעגַאמ ,עזַײמרעװ ,רעַײּפשש ם'וש

 ןיא תונקַּת עלעיצעּפס ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז סע ּוװ ,דנַאלשטַײד

 ,רעטלַאלטימ

 -רַאֿפ רֿפס-רעגייטש ןוא-םיניד םענוֿפ ןעמָאנ ,ךורע ןחלוש ,ְּךּורָע ןֶחֶלֶׁש ע"וש

 .(1575--1488) ורַאק ףסוי יבר ןוֿפ טסַאֿפ

 ,הָחְמִׂשְו ןוׂשָׂש ש"וש

 .הכלה רעד ןוֿפ תולאש ףיוא םיקסוּפ ןוֿפ סרעֿפטנע ,תֹובּוׁשָתּו תֹולֵאְׁש ת"וש

 .רָאייַײה ןוז ּהָנָׁש ז"ש

 ,(קיטַאמַארג ןיא) ןימ ןכעלנעמ ןוֿפ טרָאװכַאז ,רָכָז םָׁש

 .לסקעוו ,בֹוח רֶטְֶׁש ח"ש

 ןרַאֿפ תוירחא יד טשינ טגָארט סָאװ) רמוש רעטסיזמוא ,םָּנִח רֵמֹוׁש

 .(ךאזטרעוו רעטרינָאּפעד רעד ןוֿפ טסולרַאֿפ ןלעוטנעווע

 רעטכָאט ןַײז זַא ,טרעכיזרַאֿפ סָאװ רעטָאֿפ ַא ןוֿפ טקַא ,רֶכָז"יִצֲח רֶטְׁש ז"חש

 ףיוא ןלַאֿפסױא טעװ סָאװ טֿפלעה ַא ףיוא השורי רעד ןוֿפ ןסינעג טעװ

 ,רעדירב עריא ןוֿפ ןקיצנייא ןדעי

 רע ,"קיבייא ףיוא ןבעל סָאד טזָאלרַאֿפ טָאה רע, ,יַח לֶכְל םיִּיַח קַבְׁש ח"לחש
 .ןברָאטשעג זיא



 אס ןֹוקיִרְטֹונ

 ח"טש

 גַלְטַׁש
 ּפ'ַלְטַׁש
 יש

 ב7 ש

 ריִׁש

 ְךיׁש

 ד"כש

 ט"כש

 לייכש

 ם'יכש

 עייבלש

 גייֵלַׁש

 הִלָש

 .לסקעוו ,בֹוח רַטֶׁש

 .(גנוליײטּפָא-קנַאב) ָאסַאקניא ףיוא ןעלסקעוו ,אָניבּוגְל תֹורָטְׁש

 .(גנולײטּפָא-קנַאב) ןזיילוצסיוא ןעלסקעו ,ןֹועְרַּפְל תֹורָטְׁש

 .לָאז ןבעל ,הָיְחִּיֶׁש

 .ןעצ ןוא טרעדנוה ַײרד לָאצ יד ,הֶרָׂשֲעַו תֹואֵמ ׁשלָׁש

 .(יײמרַא רעד ןיא סנעשזדילעטניא) טסניד-עיצַאמרָאֿפניא ,תֹועיִדְי תּורָׁש

 .'1867 -- 1790) קיטסיַאדוי ןיא רעטרָאֿפ ,טרָאּפַאּפַאר הֶדּוהְי הֹמֹלְׁש

 ןהֹּכ יתבש יבר ןוֿפ "ךורע ןחלוש, ןֿפױא רַאטנעמָאק ,ןֵהֹּכ יֵתְפִׂש

(1621 -- 1662); 

 ,טלעג-הריד ,הָריִּד-רַכְׂש

 ,גנונױלַאב ,הָחְרֶט"רַכְׂש

 .טלעגנרעל ,דּוּמִל-רַכְׂש

 .רעקנַארק ךעלרעֿפעג ,עַרָמ ביִכָׁש

 ,רעֿפעשַאב םוצ ביול ,םֶלֹוע אָרֹוּב לֵאָל חַבָׁש

 .(1933 -- 1866) רָאטַאטנעמָאק-ך"נּת ןוא רעטכיד ,ןָאדרָאג בייל לאומש

 :(1620 -- 1565) ץיברוה היעשי ברה ןוֿפ רפס-רסומ ,תיִרְּבַה תוחּול יֵנְׁש

 בָאגוצ ,ןבעל טוג גנַאל ַא ןבעל לָאז ,ןֵמָא םיִבֹוט םיִמָי ְךְראָל הָיחּיִש איָטיִלַׁש

 בכיילש

 .קידצ ןוא ןיבר ַא ןוֿפ ןעמָאנ םוצ

 .לַאמרָאנ טשינ :רעגייטש רעד יװ טשינ ,ֹּכְרַדְּב אֹלָׁש

 .ןליװ ןטוג ןוֿפ ,גנונױלַאב רַאֿפ טשינ ,סֶרֵּפ לֵּבַקְל תֶנֶמ לַע אֹּלֶׁש פיקלמעלש

 םייש

 איימש

 ביימש

 עיימש

 ניש

 ,(קיטַאמַארג) ןעמָאנ-לָאצ ,רָּפְסֶמ םֵׁש

 ,סױרַא טגנירד םעד ןוֿפ :טסייה'ס ,םעד ןוֿפ רעה הַּנִמ עַמְׁש

 .ך"נַּת ןיא םינושאר םיאיבנ ןוֿפ רֿפס רעטירד ,'א לֵאּומְׁש

 .ך'נּת ןיא םינושאר םיאיבנ ןוֿפ רֿפס רעטרעֿפ ,'ב לֵאֹומְׁש

 .קידנעייטש טגָאזעג טרעוו סָאװ הליֿפּת ,הֵרָׂשֲע-הָנֹומְׁש

 .(הֹרוּת תחמׂש -- י"א ןיא) תוּכוס ןוֿפ גָאט רעטכַא ,תֶרֶצֲע יִניִמְׁש

 ,(קיטַאמַארג ןיא) ןימ ןכעלבַײװ ןוֿפ טרָאװכַאז ,הָבֵקִנ םֵׁש



 בס

 יאנש

 לינש

 סייַׁש

 סי'יש

 ה"סש

 ע"ש

 פ"עש
 דייפש
 עייפש

 ריּפָׁש

 ץייֵׁש

 ןֹוקיִרְטֹונ

 .טגָאזעג טרעוו סע יװ ,רַמאָּנָׁש

 ,טנָאמרעד ןביוא זיא סָאװ ,ליִעְל רַּכְִנָׁש

 .רָאי-ןרעל ,רֹוּמִל תַנְׁש

 ,דומלַּת ןוא הנשמ רעד ןוֿפ םירדס סקעז יד ,םיִרָדְס הָׁשִׁש

 .רַארָאנָאה ,םיִרְּפֹוס רַכְׂש

 .קיצכעז-ןוא-ףניֿפ ןוא טרעדנוה ַײרד ,הָּׁשִמֲחַו םיִׁשִׁש תֹואָמ ׁשלְׁש

 .וויטנַאטסבוס ,טרָאװכַאז ,םָצֵע םֵׁש

 --1829) שטיװָאניבַאר םולש ןוֿפ םינָאדװעסּפ ,גנוסירגַאב םֶכיֵלֲע םולָׁש

6, 

 ,(קיטַאמַארג) ןעמָאנכַאז ,יִטְרִּפ םָצֵע םֵׁש

 .גנוסיגרַאֿפ-טולב ,םיִמָּד תּוכיִפְׁש

 ,שיערבעה ,שדוק ןושל ,רָבֵע תַפְׂש

 -עג עשידִיי סצערג ןוֿפ רעצעזרעביא ,ׁשְטיווָאניבַאר סֶחְנְּפ לּואְׂש
 .(1910 -- 1825) שיערבעה ףיוא עטכיש

 .ןזח ,רּוּבְצ-ַהיִלְׁש

 .טסניד עכעלטנֿפע ,רֹוּבִצ תּורָׁש

 .(1675 -- 1626) חישמ רעשלַאֿפ רעד ,יִבְצ יֵתְּבַׁש

 -יּוי ..ןרוטַאס ,הָנָבָל ,בֶכֹּכ,ּהַגֹנ ,הָּמֵח ,םיִּדְאַמ ,קֶדָצ .יֵתְּבַׁש ל"יַּבנַח םיַּׁש

 קייש

 םיִקָׁש

 יירש

 ש"ש

 רעד טול ןטענַאלּפ ןביז ,הנֿבל ,רוקרעמ ,סונעוו ,ןוז ,סרַאמ ;רעט

 ,גנוסַאֿפפױא רעכעלרעטלַאלטימ

 .תבש רעקילייה ,ׁשֶדֹק"תַּבַׁש

 רעד ןיא טסניד-ןטעֿפוב ןוא-סעניטנַאק ,םיִנֹונְזִמּו תֹוניִטְנַק תּורֵׁש

 ,יײמרַא-לארׂשי

 םַײב) ןרעװ טלױֿפרַאֿפ טעװ םיעשר ןוֿפ ןעמָאנ רעד ,בָקְרִי םיִעָׁשְר םֵׁש

 .(עשר ַא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד

 ,(טיזָאּפעד םעד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ) רעטיה רעטנױלַאב ,רָכָׂש רמוש

 .גנַאזנטשרעג ,לֶעּוׁש תֶלֹּבִׁש



 גס " ןֹוקיִרְטֹונ

 .(ויטקעידַא) טרָאװטֿפַאשנגײא ,רַאֹּת םָׁש ת"ש

 -- י"א רעסױא ,תוּכוס ןוֿפ גָאט ןטצעל ןיא ּבוט-םוי ,הֶרֹוּת תַחְמִׂש

 .גָאט רעטצעל-רַאֿפ

 .לָאז ןבעל ,הֵיְחִּתְׁש ח"יתש

 .ןימ ןכעלבַײװ ןוֿפ טרָאװטֿפַאשנגייא ,הֶבֵקָנ רַאּת םָׁש ניתש

 ה

 .ב"א ןיא תוא רעטסקיצנַאװצ- ןוא-ייווצ ,וּת 'ת

 .(וויטקעידַא) טרָאװטֿפַאשנגייא ,רַאֹּת

 .טרעדנוה ריּפ ,תֹואָמ עַּבְרַא

 .רַאֿפ ,תַרּומְּת ,-תַחַּת

 .ך"נַּת ןוֿפ גנוצעזרעביא עשימַארַא ,םּוּנרִּת

 .לארׂשי ןיא טָאטש ,ביִבָא-לַּת .א"ת

 .לֿפָאטרַאק ,הָמָדֲא-יֵחּוּפִּת

 ,םֶלָקְנּוא םּוגְרַּת

 .יָלְבַּב דּומְלַּת ;בָאּב הָעְׁשִּת ב"ת

 ,הָלֹודְג הָעיִקְּת ּןהָלֹודְנ הָעּונְּת ג"ת

 .ךַאֿפ-טסָאּפ ,רַאֹּד-תַבֵּת דית ,.ד .ת

 .(ברעװדַא) טרָאװדנַאטשמוא ,לַעֹּפַה רַאּה פ"הת

 .טרָאװטֿפַאשנגײא ,םָּׁשַה רַאּה ש"הת

 ןכָאנ) ןרעו טכירעגֿפױא ןוא טױבעגֿפױא יז לָאז ןֵנֹוּכִתְו הָנָּבִּת ןיִּת

 .(י"א ןיא טָאטש רעקילייה ַא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןבַײרש

 .טקידנערַאֿפ קידנעטשלוֿפ ,םלָׁשָנְו םַּת

 -עגפיוא ןוא טױבעגֿפױא יז לָאז ,ןֵמָא ּונֵמָיְּב הָרֵהְמִּב ןֵנֹוּכִתְו הָנָּבִּת אייבבות

 רעקילייה ַא ןופ ןעמָאנ םעד ןבַײרש ןכָאנ) ןמא רעלענש סָאװ ןרעװ טכיר

 ,(י"א ןיא טָאטש



 דס

 ק"הות
 טייות

 כייות

 ד"כות

 ליֵכּוּת
 יימות

 ס"ות

 ןֹוקירְטונ

 .הרוּת עקילייה רעזנוא ,הָׁשֹורְּקַה ּונֵתָרֹוּת

 -ּפיל בוט-םוי ֿברה ןוֿפ הנשמ רעד וצ רַאטנעמָאק ,בוט-םוי תֹופָסֹוּת

 ,(1654-- 1579) רעלעה ןַאמ

 -דמ םעד רַאֿפ ןוא ארקיו שמוח םעד רַאֿפ גנונכײצַאב ,םיִנֲהֹּכ תֵרֹוּת

 ,"אָרְפְס, ,ארקיו שמוח םוצ הכלה שר

 .קידנדער ,הּוּבִּד יִדָּכ ְךֹוּת

 .רָארוקָארּפ-לַארענעג רעשירעטילימ ,יָלָלְּכ ַעָבֹוּת

 .ןיוש טָא ,דלַאב ,דֵּיִמּו ףֵֶכיֵּת

 י"שר שורּפ ףיוא ןעגנוקרעמַאב ןוא ןרַאטנעמָאק ,אָּתְפָסֹוּת ; תֹופָסֹוּת

 ןוא ךַײרקנַארֿפ ןיא םימכח-ידימלַּת ךרוד ןבירשעג ,דומלַּת ןֿפױא

 .טרעדנוהרָאי ןט-12 ןוא ןט-12 ןיא דנַאלשטַײד

 ,שממ הרוּת רעד טול םיניד ,בֵּתָכִּבֶׁש הֶרֹוּת כיבשות

 ןיא םימכח"ידימלַּת ךרוד עטלעטשעגטסעֿפ םיניד ,הָּפילַעְּבֶׁש הֶרֹוּת פייעבשות

 .הרוּת רעד ןוֿפ טסַײג

 קנַאד ַא טקידנערַאּפ קידנעטשלוֿפ ,םֶלֹוע אָרֹוּב לֵאָל חַבֶׁש םַלְׁשִנְ םַּת ע"בלשות

 ז"ת

 יחת

 ח"ת

 נ"החת

 יית

 יקיַּת

 .(רֿפס ַא ןוֿפ ףוס םַײב טֿפירשוצ) טלעוו רעד ןוֿפ רעפעש םעד

 .ץנַארַאמ ,בָהָויַחּוּפַּת

 .לָאז ןבעל ,הָיְחִּת

 .םָכָחידיִמְַּת
 .עיצַאטס-לַאטנעמירעּפסקע ,תֹונֹויִסִּנַה תַנֲחַּת

 .טנַאה ןַײמ רעטנוא ,יִדָי תַחַּת

 ןתנוי ןוֿפ שימַארַא ןיא םיאיבנ יד ןוֿפ גנוצעזרעביא ,ןָתָנֹוי םּוגְרַּת

 .לאיוע ןב

 .ןדַיי ןוֿפ עטכישעג ,לֵאָרְׂשִי תֹודְלוּת

 דַארַא ןלעניגירָא םענוֿפ גנורעדילגעצ ,תֹויִעְבּו תֹויִׁשִק ץֵרָתָי יִּבְׁשִּת

 .גנוזײל ַא ןָא בַײלב ,ןייטש בַײלב :טניימ סָאװ ,ּוקיֵּת ףירגַאב ןשימ

 .ימער ,ןיהַא טשינ ןוא רעהַא טשינ



 הס ןוקירטונ

 כ"ת

 לית

 ךיִנּת

 היָבְצְַּ

 ס"ת

 חייסת

 שיעַּת
 ןיוּפַּת

 צ"ת
 ק"ת

 ריייֵׁשְקִּת

 ר"ת

 ניִירַּת
 ט"ַּפרַּת

 ש"ת

 שרדמ סעד רַאֿפ ןוא ארקיו שמוח ןרַאֿפ גנונכײצַאב ,םיִנֲהֹּכ תַרֹוּת

 ."אָרְפִס, ,ארקיו שמוח םוצ הכלה

 .טָאג וצ טביולעג ,ןעקנַאד וצ טָאג ,לֵאָל הֶלִהְּת ,לֵאָל הֶדְוּת

 .דומלַּת ןיא ןעז טסעװ וד יװ ,רֵמֹול דּומְלַּת

 ,םיִבּותְּכ ,םיִאיִבְנ ,הֶרֹוּת

 -ָאלֿפעגנַײא המשנ ןַײז לָאז ,םיִּיַחַה רורָצִּב הָרּורְצ ֹותְמְׁשִנ יִהְּת

 ףױא טפירשפיא) ןבעל ןקיבײא ןוֿפ ץנַארק םעניא ןרעוו ןטכ

 .(הבצמ ַא

 .רעוועג ןָא ערטשומ ,רֶּדַס יִליּגְרּת

 .םירֿפוס יד ךרוד טרעסעבעגסיוא ,םיִרְפֹוס ןּוקִּת

 .רעוועג טימ ערטשומ ,םיִׁשּומֲח רֶדֵס יִליְִּרַּת

 .עירטסודניא עשירעטילימ רַאֿפ גנוצריקּפָא :עירטסודניא ,הָּיֵׂשֲעַּת

 .ץנַארַאמ ,בֶהָו-ַחּופַּת

 ,תינעּת רענײמעגלַא ,רֹוּבַצ תיִנֲעַּת

 .אנַּמ רעטשרע ,אָּמַק אָּנִּת

 .ןטנעצקַא-ך"נַּת יד ןוֿפ רענייא ,הֶּנַטְק אָׁשיֵלְּת

 .לַאקָאװ רעצרוק ,הֵּנַטְק הָעּונְּת

 ,(טסניד-הכולמ ןיא) ןימַאלוגער-טסניד ,תּורֵׁש תֹונֵקַּת

 .טנרעלעג םימכח ערעזנוא ןבָאה ,ןָנּבַר ּונֵּת

 .ןצַײרד ןוא טרעדנוה סקעז

 .המדוג ַא יו טגָאזעג ,קיצכַא-ןוא-ןַײנ טרעדנוה סקעז

 הנשמ רעד ןוֿפ עטַאטיצ ַא ןוֿפ ביײהנָא ןיא) רעה ןוא םוק ;עַמָׁש אָּת

 ' רעדנַא ןַא ןוֿפ טנעמוגרַא ןַא יו ,ארמג ןיא אתיירב רעד ןוֿפ רעדָא

 .(ץַאלּפ

 ןיא םימכח-ידימלַּת ךרוד עטלעטשעגטסעֿפ םיניד ,הֵּפ-לַעַּבָׁש הָרֹוּת פ"עבשת

 ,הרוּת רעד ןוֿפ טסַײג



 ןֹוקירְטֹונ | וס

 ,ב"א ןוֿפ רדס רעטרעקרַאֿפ ק"ַרְׁשַּת

 .(רענעט-רֿפוש) ,הָעיֵקְּת ,הָעּורָּת ,םיִרָבְׁש ,הֶעיֵקְּת תיירשת
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 ,הָרֹוּתדּומְלַּת ת"ת

 .(רענעט-רֿפֹוש) ,הָעיֵקְּת ,הָעּורְּת ,הָעיִקְּת ת"יתת
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 ס"שת םיִפָלֲא 'ה -- ס'שת םיִפָלֲא 'ד
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 ט"יתת 1036 ו"צשת 1012 ג"עשת

 כ"תת 1037 ז"צשת 1014 ר"עשת
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 1322 ב"פ 1289 ט"מ 1056 ז"ט
 1803 ג"פ 1290 8 1087 זיי

 1344 ד"יפ 1091 א"נ 1058 ח"י

 1305 ה"פ 1092 2" 1959 ט"ו

 1306 ו"פ 1293 בא 1000 "=

 127 ז"פ 1004 היפ 1061 א"כ

 1308 ח"פ 1095 ה"נ 1262 בייפ

 1399 ט"פ 1206 = 1268 =

 1330 יא 197 ז"נ 1064 ףַײֿפ

 1331 א"צ 1298 ח"נ 1065 היפ

 132 םבייצ 1099 טיינ 1066 ויכ

 1333 גיט 1800 'ס 1067 =

 1784 דא 1301 אס 1068 ח"כ

 1235 הייצ 1302 ביי 1069 ט"כ

 1856 לי" 1303 ג"ס 120 יִל
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 1338 ח"צ 1305 ה"ס 1279 םייל

 1339 ט"צ 1306 ז"ס 1273 איל

 1340 יק 1307 ז"ס 1274 ףיל

 1341 א"ק 1308 ח"מ 1975 ה"ל

 1342 םיק 109 ט"ס 1076 וייל

 1343 ג"ק 1310 'ע 177 יב

 1344 ד"ק 1311 א"ט 1278 ח"ל

 1345 ה"ק 1812 בם" 1279 טייל
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 1349 ט"ק 1316 ו"ע 1283 נ"מ
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 אע 7 רַאדנעלַאק-ןרָאי -- םיִנָּׁשַה .םּול

 1421 א"פק 1388 ח"מק 1355 ו"טק

 1422 ב"פק 1389 ט""מק 1356 ז"טק

 1434 ג"פק 1390 סא 1357 ז"יק
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 +{+71 ז"פק 1304 ד"נק 161 א"ב
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 209 טישש + | 1586 וז"מש 1533 ג"יש

 1000 פ"ש 1387 ז"מש 1354 ד"יש

 1021 א"פש 1388 ח"מש 1335 ז"טש

 1892 ב"פש 1989 ט"מש 1336 ז"טש

 1023 גתיפש |{ 0 נ"ש 1337 ז"יש

 1024 ד"פש 1391 א"נש 1338 ח"יש

 1628 ה"פש | 2 ב""נש 1359 מ"יש
 1626 ו'פש || 3 ג"נש 100 כ"ש

 1207 ז"פש 1594 ר"נש 1561 א"ּכש

 1028 ח"פש 1595 ה"נש 1362 ב"-כש

 109 ט"פש 1396 ו"נש 1303 ת"-ש

 130 אי"ש 1397 ז"נש 1364 ר"-ש

 1031 א"צש 1398 הימש) | יש ה"כש

 1032 ם"צש 1399 ט'נש 1366 ן"פש

 1033 גיצש 1000 םייש 1307 "שש '

 1644 ר"יצש 1001 א"טש 1368 ה"-ש

 1035 ה"צש 1002 םב"סש 1369 ט"פש

 1080 רייצש 1003 ג"שש 1570 ל"ש

 1037 ןיצש 1004 די"יסש 1371 א"לש

 1038 ח"צש 1003 ה"סש 1372 ב"לש

 1099 ט""צש 1006 ז"סש 1573 ה"יש

 1040 'ת 107 זי"םש 1344 ד"לש

 1041 א"ת 1008 ח"טש 1575 ה"לש

 1042 ב"ת 1009 ט'"סש 1376 ף"לש

 1042 גת || 0 ע"ש 1377 ז"לש

 104 ר"ת 1011 א"יש -"|  טז58 ח"לש

 1045 ה"ת 1012 ב"עש 1579 ם""לש

 1648 י"ה 1612 ג"טש 1380 מ"ש

 1647 ז"ת 1014 ר"עש 1381 א"מש

 1048 ח"ת 1015 ה"טש 1382 ב"מש

 1049 ט"ת 1016 ו"טש 1583 ג""ימש

 1050 י"ת 117 ז"טש 1384 די"מש

 1091 א"ית 2018 ח"עש 1599 ה"מש
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 1817 ז"עקת 1744 ד"מקת 1731 א"יקת
 1818 ח"עקת 1785 ה"מקת 1752 ב"יקת
 1819 ט"עקת 1786 ז"מקת 1738 ג"יקת

 190 פ"קת 187 ז"מקת 1754 ד"יקת

 1821 א"פקת 1788 ח"מקת 1755 ז"טקת

 1802 ב"פקת 189 ט"מקת 1736 ז"טקת

 183 ג"פקת 190 נ"קת 157 ז"יקת

 1824 ד"פקת 1791 א"נקת 1758 ח"יקת
 1895 ה"פקת 192 ב"נקת 1759 ט"יקת

 1806 ץ"פקת 1793 ג"נקת 1700 כייקה

 1807 ז"פקת 1794 דיייקת 1761 א"כקת

 1828 ח"פקת 195 ה"נקת (| ךלספ ב"כקת

 1899 ט"פקת 1796 ז"נקת 1768 ג"כקת

 1830 צ"קת 1797 ז"נקת 1764 ד"פקת

 1831 א"צקת 1798 ח"נקת 105 ה"כקת

 1832 ב"צקת 199 ט"נקת 1766 ו"כקת

 188 גי"טקת 1800 ם"קת 17 ז"כקת

 184 ד""צקת 1801 א"טקת 1768 ח"נקת

 1835 ה"צלת || 102 םב"סקת 1769 ט"כקת

 186 ץ"צקת 1803 ג"טקת 1770 ל"קת

 1837 ז"צקת 1804 ד"סקת 1771 א"לקת

 188 ח"צקת 1805 ה"סקת ט772 ב"לקת

 1839 ט"צק 1806 ז"סקת 1773 גילקת

 1840 ב"ה 1807 ז"סקת 1774 דיילקה

 1841 א"רת 1808 ח"סקת 1775 ה"לקת

 1842 םיירת 1809 ט"טסקת 1776 ו"לקת

 1843 גירה 1810 ע"קת 1777 זיילקת

 144 רזי הת 1811 א"עקת 1778 ח"לקת

 1845 ה"רת 1012 ב"עקת 1779 ט"לקת

 1846 ז"רת 1813 ג"עקת 180 מ"קפ

 1047 זי רת 1844 ד"עקת 1781 א"מקת

 1848 ח"רת 1815 ה"עקת 182 בי"ימקת

 1849 ט"רת 1816 ו"עקת 2183 ג"מקת



 וע

 יירתי
 א"ירת
 ב"ירת
 ג"ירת
 ד"ירת
 ו"טרת

 ז"טרת
 ז""ירת
 ח"ירת
 ט"ירת
 כ"רת
 א"כרת
 ב"כרת
 ג"כרת
 ד"כרח
 ה"כרת
 ו"כרת
 ז"כרת
 ח"כרת
 ט"כרת
 ל"רה
 א"לרת

 ביילרת
 גילרת
 הילרה

 ה""לרת
 וילרת

 ז"לרת

 ח"לרת
 ט"לרת

 מ"רת
 א"מרת
 ב"מרת

180 

2131 

1882 

1858 

184 

1899 

1886 

1897 

1898 

1899 

100 

1801 

1802 - 

1809 

1864 

105 

1806 

1807 

1808 

1809 

180 

1871 

2172 

2175 

1824 

1875 

1886 

1877 

1878 

1879 

180 

1881 

182 

 ג"מרת

 ד"מרת

 ה"מרת
 ו"מרת

 ז"מרת

 חימרת

 ט'"מרת

 נ"רת

 א"נרת

 ב"נרת

 ג"נרת

 רי"נרת

 ה"נרת

 ו"נרת

 ז"נרת

 ח"נרת

 ט"נרת

 ס"רת

 א"טרת

 ב"סרת

 גיסרת

 ד"טרת

 ה"סרת

 ו"סרת
 ז"סרת

 ח"סרת

 ט"סרת

 ע"רת

 א"קרת

 ב"ערת

 ג"ערת
 ד"ערת

 ה"ערת

1888 

1884 

1889 

1886 

2187 

1888 

1889 

190 

191 

1802 

1898 

1894 

1895 

16 

197 

1898 

199 

100 

1901 

1002 

1905 

1904 

1905 

106 

1007 

1008 

1009 

1010 

1011 

1012 

1015 

1914 

1915 

 רַאדנעלַאק-ןרָאי -- םיִנָּׁשַה ַחּול

 ו"ערת

 ז"ערת

 ה"ערת
 ט"ערת

 פ""רת

 א"פרת
 ב"פרת

 ג"פרת

 ד"פרת

 ה"פרת

 ו"פרת

 ז"פרת
 ח"פרת
 ט"פרת

 צ"רת

 א"צרת

 ב"צרת

 גיצרת

 ד"צרת

 ה"צרת

 ו"צרת

 ז"צרת

 ח"צרת
 ט"צרת
 ש"ת

 א"שת

 ב"שת

 גישת

 ד"שת
 הי"שת
 ו"שת

 ז"שת

 ח"שת

1816 

2017 

218 

1019 

1020 

1021 

1002 

1925 

1944 

1925 

126 

1027 

1928 

129 

1080 

1031 

1032 

1085 

1054 

1935 

1086 

1957 

1998 

1099 

1940 

1941 

1042 

1945 

194 

1945 

1946 

147 

1948 



 וע רַאדנעלַאק-ןרָאי -- םיִנָּׁשַה ַחּול

 1085 ה"משת 1067 ז"כשת 1049 ט"שת
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 178 ח"עק 145 ח"מק 112 ב"יק
 179 ט"עק 146 ל""מק 112 ת"ק
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 544 ד"מקת 511 א"יקת 218 ח"עת

 545 ה"מקת 512 ב"יקת 29 ט"עת

 546 ו"מקת 513 ג"יקת 280 פ"ת

 57 ז"מקת 514 ד"יקת 81 א"פת

 548 ח"מקת 215 ו"טקת 482 ב"פת

 549 ט"מקת 516 ז"טקת 483 ג"פת

 550 נ"קת 517 ז"יקת 44 ד"פת

 1 א"נקת 518 ח"יקת 1285 ה"פת

 552 ב"נקת 519 ט"יקת 286 ו"פת

 5538 ג"נקת 520 כ"קת 287 ז"פת

 554 ד"נקת 521 א"כקת 188 ח"פת
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 64 ד"סקת 51 א"לקת 1298 ח"צת
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 566 ו"סקת 583 ג"לקת 500 ק"ת

 567 ז"סקת 524 ד"לקת 5201 א"קת
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 יי 76 ו"עקת 3 ג"מקת | 50 י"קת



 דפ

 ז"עקת
 ח"עקת
 ט"עקת
 פ"קת
 א"פקת
 ב"פקת
 ג"פקת
 ד""פקת
 ה"פקת
 ו"פקת
 ז"פקת
 ח"פקת
 ט"פקת
 צ"קת
 א"צקת
 ב"צקת
 ג"צקת
 די"צקת
 ה"צקת
 ו"צקת
 ז"צקת
 ח"צקת
 ט"צקת
 ריית
 א"רת
 כ"הת
 ג"הת
 ר"יפה
 ה"רת
 ו"רת
 ז"רת
 ח"רת
 ט"רת

571 

58 

579 

80 

1 
82 

583 

584 

85 

80 

281 

88 

89 

90 

91 

92 

598 

594 

99 

296 

297 

598 

599 

000 

001 

002 

609 

004 

605 

00 

07 

008 

009 

 י"רת
 א"ירת
 ב"ירת
 ג"ירת
 ר"יתה
 ו"טרת
 ז"טרת
 ז"ירת
 ה"ירת
 ט"ירת
 כ"רת
 א"כרת
 ב"כרת
 ג"כרת
 ד"כרת
 ה"כרת
 ו"כרת
 ז"כרת
 ח"כרת
 ט"כרת
 ליהה
 א"לרת
 ב"לרת
 ג"לרת
 ד"לרת
 ה"לרת
 ודילרת
 ז"להַּת

 ח"לרת
 ט"לרת

 מ"רת
 א"מרת
 ב"מרת

 רעטסיגער-ןלָאצ -- םיִרָּפְסִּמַה ַחּול

10 

011 

 ג"מרת

 ד"מרת

 ה"מרת

 ו"מהת

 ז"מרת

 ח'מרת

 ט"מרת

 נ"רת

 א"נרת

 ב"נרת

 ג"נרת

 ר"נהפ

 ה"נרת

 ו"נרת

 ז"נרת

 ח"נרת

 ט"נרת
 ס"רת

 א"םרת

 ב"סדפ

 ג"סרת

 ד"סרת

 ה"סרת

 ו"סרת

 ז"סרת

 ח"סרת

 ט"סרת
 ע"רת

 א"טרת

 ב"ערת

 ג"ערת

 ד"ערת

 . ה"עהת



 רעטסיגער-ןלָאצ -- םיִרָּפְסִּמַה ַחּול

 ו"ישהפ

 ז"טרפ

 ח"ערת

 ט"ערת

 פ"רת

 א"פרת

 ב"פרת

 ג"פרת

 ד"פרת

 ה"פרת

 וז"פרת

 ז"פרת

 ח"פרת

 ט"פרת

 צ"הת

 א"צרת

 בייצרפ

 ג"צהת

 ד""צרת

 ה"צרת

 ו"צרּת

 ז"צרּפ

 ח"צרת

 ם"צרפ

 ש"ת

 א"שת

 ב"שת

 ג"שת

 ד"שת

 ה"שת

 ו"שת

 ז"שת

 ה"שת

676 

077 

678 

079 

080 

081 

082 

085 

084 

085 

080 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

095 

094 

099 

60 

097 

098 

699 

700 

7201 

202 

205 

7204 

205 

206 

207 

208 

 ט"שת
 י"שת

 א"ישת

 ב"ישת

 ג'ישת

 ר"ישת

 ו"טשת

 ז"טשת

 ז"ישת

 ח"ישת

 ט"ישת

 כ"שתפ

 א"כשת

 ב"כשת

 הי כט ה

 ד"כשת

 ה"כשת

 וז"כשת

 ז"כשת

 ח"כשת

 ט"כשת

 ל"שת

 א"לשת

 ב"לשת

 גילשת

 ד"לשת

 ה"לשת

 ו"לשת

 ז"לשת

 ח"לשת

 ט"לשת

 מ"שת

 א"משת

7209 

210 

211 

212 

215 

24 

215 

216 

2171 

218 

219 

220 

721 

222 

723 

724 

229 

220 

2271 

228 

29 

20 

241 

232 

233 

744 

285 

26 

287 

238 

29 

240 

724 

 ב"משת

 ג"משת

 ד"משת

 ה"משת

 ו"משת

 ז"משת

 ח"משת

 ט'משת

 נג"שת

 א"נשת

 ב"נשת

 ג"נשת

 ד"נשת

 ה"נשת

 ו"נשת

 ז"נשת

 ח"נשת

 ט"נשת

 ס'"שת

 א"םשת

 ב"סשת

 ג"סשת

 ד"סשת

 ה"טשת

 וז"סשת

 ז"םשת

 ח"פשת

 ט"טשת
 ע"ש ת

 א"טשת

 ם"עשת

 ג"עשת

 ד"עשת

 הפ

742 

248 

744 

249 

240 

24 

248 

249 

20 

21 

792 

 טי

754 

799 

20 

201 

298 

209 

200 

7201 

202 

208" 

704 

265 

206 

201 

208 

7209 

7270 

7271 

272 

215 

74 



 ה"עשת

 ו"עשת

 ז"עשת

 ח"עשת

 ט"עשת

 פ"שת

 א"פשת

 ב"פשת

 ג"פשת

 ד"פשת

 ה"פשת

 ן"פש

 ז"פשת

 ה"פשת

 ט"פשת

 צ"שת

 א"צשת

 ב"צשת

 ג"צשת

 די"צשת

 ה"צשּת

 ו"צשת

 ז"צשת

 ח"צשת

 ט'"צשת

 יא

 א"תת

 ב" הת

 ג"הת

 ד"תת

 ה"תת

 ו"תת

 ז"תת

215 

276 

21 

278 

279 

280 

281 

282 

288 

284 

285 

26 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

2959 

296 

297 

298 

299 

00 

801 

2802 

808 

804 

09 

206 

807 

 רעטסיגער-ןלָאצ -- םיִרָּפְסִּמַה ַחּול

 84 א"מתת 08

 42 ב"מתת 09

 843 ג"מתת 10

 24 ד"מתת 1

 43 ה"מתת 12

 26 ז"מתת 13

 24 ז"מתת 14

 848 ח"מתת 153

 849 ט"מתת 816

 0 נ"תת 217

 31 א"נתת 8

 232 ם"נהת 19

 233 גינתת 20

 234 ד"נתת 821

 33 ה"נתת 22

 236 ו"נתת 23

 1 ז"נתת 224

 28 ח"נתת 23

 29 ט"נתת 26

 00 ס"תת 521

 1 א"סתת 28

 02 ב"סתת 09

 803 גיטסתת 0

 804 ד"טּתפ 31

 203 ה"סתת 232

 00 ו"סתת 233

 807 ז"סתת 204

 208 ה"פתת 235

 209 ט"סתת 36

 20 ע"תת 237

 1 א"טתת 238

 279 ב"טתת 9

 878 ג"טתת 840



 רעטסיגער-ןלָאצ -- םיִרָּפְסִּמַה ַחּול

 ד"עתת

 ה"עתת

 ו"עתת

 ז"קתת

 ח"עתת

 ט"עתת

 פ"תת

 א"פתת

 ב"פתת

 ג"פתת

 ד"פתת

 ה"פתת

 ו"פתת

 ז"פתּת

 ח"פתת

 ט"פתת

 צ"תת

 א"צתת

 ב"צתת

 גיצתת

 ד"צתת

 ה"צתת

 ץ"צתת

 ז"צתת

 ח"צתת

 ט"צתת
 קז תה

 א"קתת

 ב"קתת

 ג"קתת

 ד"קתת

 ה"קתת

 ו"קתת

84 

879 

80 

281 

 ז"קתת

 ח"קתת

 ט"קתת
 י"לתת

 א"יקתת

 ב"יקתת

 ג"יקתת

 ד"יקתת

 ו"טקתת

 ז"טקתת

 ז"יקתת

 ח"יקתת

 ט"יקתת

 כייקתה

 א"כקתת

 ב"כקתת

 ג"כקתת

 ד"כקתת

 ה"כקתת

 ץ"כקתת

 ז"בקתת

 ח"כקתת

 ט"כקתת

 ל"קתת

 א"לקתת

 ב"לקתת

 ג"לקתת

 ד"לקתת

 ה"לקתת

 ץ"לקתת

 ז"לקתת

 ח"לקתת

 ט"לקתת

 מ"קתת

 א"מקתת

 ב"םקתת

 ג"מקתת

 ד"מקתת

 ה"מקתת

 ו"מקתת

 ז"מקתת

 ח"מקתת

 ט'"מקתת

 נ"קתת

 א"נקתת

 ="נקתת

 ג"נקתת

 ד"נקתת

 ה"נקתת

 ו"נקתת

 ז"נקתת

 ח"נקתת

 טי'נקתת

 ט"קתת

 א"םקתת

 ב"םקתת

 ג"טקתת

 ר"סקתת

 ה"סקתת

 ו"סקתת

 ז"סקתת

 ח"סקתת

 ט"סקתת
 ע"ק תח

 א"עקתת

 ב"עקתת

 זפ

40 

9411 

42 

945 

944 

945 

46 

17 

948 

49 

90 

1 

92 

935 

954 

999 

90 

297 

998 

99 

00 

901 

02 

909 

964 

09 

00 

01 

908 

69 

0 

71 

72 



 חפ

 ג"עקתת

 ד"עקתת

 ה"עקתת

 ו"עקתת

 ז"עקתת

 ח"עקתת

 ט"עקתת

 פ"קתת

 א"פלתת

 ב"פקתת

975 

944 

75 

76 

77 

78 

979 

80 

81 

82 

 ג"פקתת

 ד"פקתת

 ה"פקתת

 ו"פקתת

 ז"פקתת

 ח"פקתת

 ט"פקתת

 צ"קתת

 א"צקתת

 ב"צקתת

 רעטסיגער-ןלָאצ -- םיִרָּפְסִּמַה ַחּול

83 

984 

85 

80 

1 

88 

989 

0 

91 

92 

 ג"צקתת
 ד"צקתת
 ה"צקתת
 ז"צקתת
 ז"צקתת
 ח"צקתת
 ט"צקתת
 ר"תת
 א"רתת

93 

94 

95 

96 

97 

998 

99 

1000 

2001 



 יראה. קנה קד הי - רולימ קו
 קיטַאמַארג רעשיערבעה רעד ןופ טקעּפסנָאק

 -ַאב תיב-ףלַא רעשיערבעה רעד 1 םיִרְׂשָע הָנֹומ יִרְבִצָה תיֵּב-ףֶלָאָה 1

 ,תויתוא קיצנַאװצ-ןוא-ייווצ ןוֿפ טייטש  םיִגּוס הֶּשִמֲחַל תֹוקָלֶחְּמַה תֹויִּתֹוא םִיַּתְׁשּו

 -ייווצ יד .ןטנַאנָאסנָאק עלַא ןענעז סָאװ :ןָאָצֹומ יִפְל

 ףיוא ךיז ןלייט ןטנַאנָאסנָאק קיצנַאװצ-ןוא

 ;גנַאלקסױא רעייז טול ןּפורג ףניֿפ

 ׂ תֹויִתֹואָה | אָצֹוּמַה |

 תויתוא יד גנַאלקסױא רעד

 ןֹורְּגַה
 (ר) ,ע ,ח ,ה ,א רעקיזדלַאה

 קַחַה .2
 ק ,כטיויב רעקידנעמוג

 ןֹוׁשְּלַה 3
 ת 3 ל קט ד רעקיגנוצ

 םִיַנָׁשַה 4

 (רו שיש 3 ס ז רעקינייצ

 םִיַתָפְּׂשַה -5
 פ ,ם,,ו ב רעקיּפיל

 *רַאֿפ דוסי ןיא סָאװ םעד בילוצ ,2 -ָה הֶפָּׂשַּב .ןֶהיֵתֹומְׁשּו תֹוּּונְּתַה .2

 תיב-ףלַא רעשיערבעה רעד טשינ טגָאמ תֹוקְלַחְתִּמַה תֹועּונְּת יֵנָמיִס הֶרָׂשֶע תיִרְבִצ

 ןרעו ,שידִיי ןיא יו ,תויתוא-לַאקָאװ ןייק -ְתֶל תֹוקְלסְתִמ תֹוצּובְּקַהְו תֹוצּובְק ׁשֵמָחְל

 -לַאקָאװ ךרוד ןגױװַאב ןטנַאנָאסנָאק יד :תֹופּוטֲחַו תֹוּנַטְק ,תֹולֹודְּג תֹועּונ

 -ָאװ ענענַארַאֿפ ןעצ יד .(דוקינ) סנכייצ

 עניילק ,עסיורג טָאה עּפורג ערעי ןוא ןּפורג ףניֿפ ףיױא ךיז ןלייט סנכייצ-לַאק

 ;סנכיײצ-לַאקָאװ עטּפַאכעג רעדָא ,ענעגנולשרַאֿפ ןוא



 קיטַאמַארג רעשִיערבעה רעד ןוֿפ טקעּפסנָאק =

 תֹופּוטֲח תֹועּונְּת תֹוּגַטְק תֹועּונְּת תֹולֹודְּב תֹועּונְּת

 ענעגנולשרַאֿפ | -לַאקָאװ עניילק -לַאקָאװ עסיורג תבובקה

 סנכיײצ-לַאקָאװ סנכייצ סנכייצ עא

 - =  חֶּתַב ףֶטֶח - חֶּתַּפ לֹודָּג ץמִק 84

 לֹוּגַס ףָטֲח לֹוּגָס ירא יז

 ֵטק קיריִח | י-לֹדָקיִרִח | ==
 . = זמִק ףֶטֲה | + ןֶטֵק ץמַק ו--  םֶלֹוח
 | + 6 | /  זיא |/ + סה

 יֵנְפִּב הָצּונְתַל בֶׁשְחַנ ֹוניֵא (-ך אָוְׁשַה

 .םיִפָטֲחַה ןֵכְו ,הָמָצִצ

 ןִמ בור יִּפ לַצ אָּב (0) ןֶטֶּקִה ץמִּקִה
 :אָמְנּודְל .אָוְׁשַה ןִמ ֹוא רַסָהֶה םֶלֹוחֲה

 -- בֹתְכִּב :םִיַנְזָא -- ןֶזֹא ; םיִׁשָרָׁש -- ׁשֶרֹׂש

 .י יד

 ֹוא ויָנְפִלְׁש הֶצּנְּתַל רֶרְגִנ אָוְׁשַה 3

 ויָרֲחַאְלִׁש הָעּונְּתַל

 אָוְׁש אָרָקִנ ,הָרָבֲה שאֹרְּב ַאּוה םִא

 .חָנ אָנְׁש -- הֶרָּבֲה ףֹוסְבּו עֶנ

 -ַאב טשינ טרעװ (-) אָוְׁש רעד

 ןכײצ-לַאקָאװ ַא יו ךיזרַאֿפנואנַא טכַארט

 -נולשרַאֿפ יד ,םיִּפָטֲח יד ךיוא ױזַא ןוא

 ,סנכיײצ-לַאקָאװ ענעג

 םעד טָאה סָאװ ,ןֶטֵק ץמָק רעד

 -ימַאטשּפָא ןַא זיא ,0 ןַא ןוֿפ גנַאלקסױא

 .אָוְׁש םעד ןוֿפ רעדָא ( .) םֶלֹוח ןוֿפ רעק

 ;םִיַנְזָא -- ןֶזֹא ;םיִׁשָרָׁש -- ׁשֶרֹׂש :לשמל

 ,יָּבְתָכְּב -- בֹתְכִּב

 רעדָא ,ךעלגעווַאב זיא אָוְׁש רעד 3

 -ָאװ םעד ןוֿפ קיגנעהּפָא ,ךעלגעוװַאבמוא

 ןכלעוװ ךָאנ רעדָא ,ןכלעוו רַאֿפ ןכייצ-לַאק

 ךיז טניפעג אָוְׁש רעד ןעוו .טייטש רע

 -געװַאב רע זיִא ,בליז ַא ןוֿפ בײהנָא ןוֿפ

 (עֶנ אָוְׁש ןֿפורעגנָא טרעוו רע) ךעל

 רע זיא בליז ַא ןוֿפ ףוס םַײב ןגעקרעד

 -ַאב טשינ טרעוו רע .ןוא ךעלגעוװַאבמוא

 .(חָנ אָוֶׁש ןֿפורעגנָא טרעוװ רע) טנָאט



 יֵרְבִצָה קּוּדְקִּדַה ריִצְקַּת

 :ץֶנ אּוה אְוְׁשַה

 הָרֶבֲה ׁשאֹרְבּו הֶלֵּמַה ׁשאֹרְּב .א

 ;הֶּלִּמַה עַצְמָאְּב

 ;הָלֹודְג הָעּונְּת יִרֲחַא .ב

 -ּוצְר םיִאָוְׁש יֵנְִּׁב ִנֵׁשַה אָוְׁשַה .ג

 ;הֶּלִּמַה עַצְמָאְּב םיִפ

 שֵגָדְּב הָשּוְּד תֹוא תַחַּת אָוְׁשַה .ד

 .קָזָח |

 :חָנ אּוה אָוְׁשַה

 ;הָרְבֲה ףֹוסְּב .א

 ;הֶּגַטְק הָּפּונְּת יֵרֲחַא .ב

 םיִאְוְש יֵנְׁשִּב ןֹוׁשאִרָה אְוְׁשַה .ג
 .הֶלֶּמַה עַצְמָאְּב םיִפּוצְר

 .ׁשֵגָּדַה 4

 תֹויָתֹואֵמ ץּוח) תֹויְתֹואֵמ תחַא לֶכְּב

 :שַגָּד םיִמָצְפִל אָּב (ר .ע ,ח ,ה .א

 -- ד"גב תֹוּיִתֹואְּב אָּב לק ׁשֵגָּד .א

 הֶּלֶּמַה עַצְמָאְּב ֹוא הֶלֵּמַה ׁשאֹרְּב ת"פכ

 :חָנ אָוָׁש יֵרֲחַא

 הָצּונְּת יֵרֲחַא אָּכ קֶזָח ׁשֵגּד .ב

 .תֶמָצְתֶמ יִּתְלִּב הֶגַטְק

 אצ

 ריֿפ ןיא ךעלגעווַאב זיא אָוְׁש רעד

 טרָאװ ַא ןוֿפ בייהנָא ןיא .א

 ןטימ ןיא בליז ַא ןוֿפ בײהנָא ןיא ןוא

 ;טרָאװ ַא ןוֿפ

 : ןכײצ-לַאקָאװ ןסיורג ַא ךָאנ .ב

 ףיונוצ ךיז ןֿפערט סע ןעוו .ג

 -געװַאב זיא םיִאָוְׁש ייווצ טרָאװ ַא ןיא

 ;אָוְׁש רעטייווצ רעד ךעל

 סָאװ תוא ןַא רעטנוא אָוְׁש רעד .ד

 -ַאּפ עז) .קֶזָח שַגְּד א טימ טלטניּפַאב זיא

 .(4 ףַארגַאר

 ןיא ךעלגעװַאבמוא זיא אָוְׁש רעד

 ,ןלַאֿפ ַײרד

 ;בליז ַא ןופ ףוס םַײב .א

 -לַאקָאװ םענילק ַא ךָאנ .ב

 ;ןכייצ

 ףיונוצ ךיז ןֿפערט סע ןעו .ג

 -שרע רעד זיא ,טרָאװ ַא ןיא םיִאָוְׁש ייווצ

 .ךעלגעווַאבמוא רעט

 .שֵגֶּד רעד 4

 -ףלַא ןשִיערבעה ןיא תוא רעדעי

 (ר ,ע ,ח ,ה ,א תויתוא יד רעסיוא) תיב

 עלעטניּפ ַא טימ טנכייצַאב לָאמַא טרעוו

 םיִשנְּ םינימ ייווצ .ׁשֵגָּד ךיז טֿפור סָאװ

 ןוא (לק שַגֶּד רעטכַײל ַא :ןַארַאֿפ ןענעז

 :(קֶזָח ׁשֵגָּד) רעטסעֿפ ַא

 ןרעװ ׁשֵגָּד ןטכַײל םעד טימ .א



 קיטַאמַארג רעשיערבעה רעד ןוֿפ טקעּפסנָאק בי

 ,ת ,פ ,כ ,ד ,ג ,ב תויתוא יד טנכײצַאב תֹואְּב אָּב יִקיִּפַמי אֶרְקַּנָׁש ׁשֵגְּד

 -עג תויתוא עקיזָאד יד ןוֿפ ענייא ןעוו תַאַטְבִנ איִה יִּכ תֹורֹוהְל הֶּלֶּמַה ףוסְּב "ה,

 רעדָא ,טרָאװ ַא ןוֿפ בײהנָא ןוֿפ ךיז ןעניֿפ .רּוצֶעְּכ

 ,חָנ אָוְׁש ַא ךָאנ טרָאװ ַא ןוֿפ ןטימ ןיא

 ּב םעד טרעדנערַאֿפ ,תויתוא עטנָאמרעד יד ןיא ׁשַגָּד ןטכייל םעד ןוֿפ ןלעֿפ סָאד

 ;(ס) ת ןיא ת רעד ךיוא ךיז טרעדנע טקעלַאיד ןשיזנּכשַא ןיא) פ --ּפ ,כ --ּכ ,ב ןיא

 ג--ג ןשיװצ דיישרעטנוא ןַא ןַארַאֿפ ךיוא זיא גנוריטנעצקַא רעשיסַאלק רעד ןיא

 .(ד--ד ןוא

 .עֹוקְתַל -- עקֶּת ;רֵאָפְל -- רָאַּפ :דֹובְכִל -- דֹובָּכ :תֹונְבִל -- הֹּנָּב :לשמל

 -נעצקַא טשינ ןטכַײל ַא ךָאנ תוא ןַא ןיא טמוק ׁשֵגֶּד רעטסעֿפ רעד .ב

 -נָאק םענעבעגעג םעד ןעלּפָאטרַאֿפ וצ זיא עבַאגֿפױא ןַײז ןוא ןכײצ-לַאקָאװ ןטריט

 ,טנַאנָאס

 .הָליְליִמ -- הֶּלִמ ,רּוצ-ְציִט -- רּוצִט ,דּוק-ִקיִנ -- דּוּקִנ :לשמל

 ׁשֵגְּד ןקיזָאד םעד טימ ."קיּפמ , ךיז טֿפור סָאװ ,ׁשֵגָּד רעטירד ַא ןַארַאֿפ זיא סע

 -וצנָא זיא עבַאגֿפױא ןַײז ןוא טרָאװ ַא ןוֿפ ףוס םוצ "ה, תוא רעד טריטקנוּפ טרעוו

 (טנַאנָאסנָאק ַא יװ) ןרעוו טקירדעגסױא טכַײל ףרַאד "ה, רעד זַא ,ןזַײװ

 .(הַאגָאנ :ךיז טנעייל) ּהַגֹנ :לשמל

 'ה רעד רעטנוא דוקינ רעד :הָפיִדְּיַה 'ה דּוּקִנ 5

 שיערבעה ןיא סָאװ "ה, רעד .העידיה ,יָדֹוסּיַה הָדּוקְנ ( - ) חַּתַפְּב .א

 לקיטרַא ןטמיטשַאב םעד רע טערטרַאֿפ :קָזָח ׁשֵגָד אֶּב ָהיֶרֲחֲאָׁש תֹואְנּו

 -ַאב טרעװ (סָאד ,יד ,רעד) שידַי יא ;ר ע ,א יֵנְּפִל ( ,) ץֵמָקְּב .ב

 ,ה תֹויִתֹואָה יֵנְּפִל ( . ) לֹוגַסְּב .ג ;טנכייצ

 טא ישא .תֹומָפְטֶמ יִּתְלִבּו תֹוצּומְק ע ,ח
 ,תוא רעד ןוא ןכײצ-לַאקָאװ רעקידרקיע

 .ליֵּבְׂשַּמַה .ןֶּדְמַּלַה :לשמל .ׁשֵגָּד ןטסעֿפ ַא טמוקַאב ,'ה, םעד ךָאנ טמוק סָאװ

 .ר ,ע ,א תויתוא יד רַאֿפ ( .) ץמק ַא טימ .ב

 ךיז רעטנוא ןבָאה ייז ןעוו ,ע ,ח ,ה תויתוא יד רַאֿפ ( .) לוגס ַא טימ .ג

 :צלעבַאט יד עז .טריטנעצקַא טשינ ןענעז ןוא ץַמָק ַא



 גצ ירְּבִצֶה קּוּדִקְּדַה ריצֵקַּת
 עא א א  אא

 ִּתְלִּב ,ע ,ה יֵנְפִל | ִצ .ָח ָה יֵגְפֹל ,ח ,ה יֵנְפִל | ר ,ע .א יֵנָפְל יִדֹוסּיַה ּהָדּוּקִנ |
 תֹומָצְטֶמ ָח ָה רַאֿפ | תֹוצּומְק אל | ר ,ע ,א רַאֿפ | רעקידרקיע :

 טשינ ,ע ,ה רַאֿפ ,ח .ה רַאֿפ ןכײצ-לַאקָאװ

 עטריטנעצקַא ןצמק ןָא
= | 

 עי עי אעוע י ֲה ָה ַה

 "ה, םעד רעטנוא דוקינ רעד 6 :הָלֶאְׁשַה 'ה דּוּקִנ 6

 יִדֹוסְּיַה הָדּוּקִנ ( -,) חַּתּפ יףֶטֲחַּב .א .הָלֵאְׁשַה

 תיִאְוֶש תֹוא יֵנְּפִל ( -) חַּתַפְּב .ב

 .ע ,ח ,ה ,א תֹויִתֹואָה יַנְפִלְו

 פ .ָח .ָה .ָא יַנְפִל ( .) לֹוּגִסְּב .ג
 ,(תֹוצּומְק)

 ןבעגעגוצ טרעװ סָאװ ,"ה, רעד

 ידּכ ,טרָאװ שיערבעה ַא ןוֿפ בײהנָא ןיא

 רעד ןיא טרָאװ סָאד ןלדנַאװרַאֿפ וצ

 ןקידרקיע םעד טָאה ,עגַארֿפ ַא ןוֿפ םרָאֿפ

 ;לשמל .( .) הֶּתַּפ-ףֶטֲח ןכײצ-לַאקָאװ

 זןעזעג טסָאה -- !ָתיִאָרֲה

 טָאה סָאװ ,תוא ןַא רַאֿפ ( -) חֶּתַּפ ַא טימ טנכייצַאב טרעוו "ה,-גערפ רעד

 .ע ,ח ,ה ,א תויתוא יד רַאֹֿפ ןוא ( . ) אָוְׁש ַא ךיז רעטנוא

 ,ה ,א תויתוא יד רַאֿפ ( .) לֹוּגַס ַא טימ טנכײצַאב טרעוװו "ה,-גערֿפ רעד

 .עלעבַאט יד עז (צ .ָח ָה .ָא) ץִמָק ַא טייטש ייז רעטנוא ןעוו ,ע ,ח

 יִדֹוסְּיַה ּהָדּוּקִנ
 טימ תוא ןַא רַאֿפ רעקידרקיע

 יד ןכייצ:לַאקָאװ

 ה | ֲה

 צה ע ,ח ,ה .א יֵנְפִלְו תיִאְוְש תֹוא יֵנְּפִל
 ִצ ,ָח ,ָה .ָא רַאפ רַאֿפ ןוא אְוְׁש ַא

 ע ,ה ,ה ,א תויתוא

 ;רּוּבַחַה 'ו דיּקִנ 7

 :יִדֹוסִּיַה ּהָדּוּקִנ ( , ) אְוְׁשִּב .א

 תיִאָוְׁש תֹוא יֵנְפִל (ּו) קֵרּוׁשְּב .ב

 ;ף"מוב תֹויִתֹואָה תמַא יַּנְִלְו

 (:1 ,ם}) = }) ףֶטַחַה דיּקִנְּכ ג
 :ףֶטֲחַּב תֹוא יֵנְפַל

 -ה יו, םעד רעטנוא דוקינ רעד .7

 .רוביח

 ַא ןוֿפ בייהנָא ןיא סָאװ ,"ו, רעד

 גנודניברַאֿפ יד סא רע טקירד טרָאװ

 ןקידרקיע םעד טָאה ,'ןוא, שידִיי ןיא יו

 ַא --רֶׁשָיַו םָּת .( .) אָוְׁש ןכיײצ-לַאקָאװ

 רעכעלטנרָא ןוא רעווַיַאנ



 קיטַאמַארג רעשיערבעה רעד ןוֿפ טקעּפסנָאק דצ

 טרעוו ,ללּכ ןקיזָאד םעד רעסיוא תיִאְוְׁש 'י יֵנְּפִל ( .) קיִריִחְּב .ד

 :טנכיײצַאב ו-סגנודניברַאֿפ רעד .טֶמְׁשִנ 'י-ל תַחַּתִמ אָוְׁשַהְו

 ןַא רַאֿפ (ו) קְרּוש ַא טימ .א

 ;פ ,מ ,ו ,ב תויתוא יד ןוֿפ ענייא רַאֿפ ןוא אְוְׁש ַא טימ טנכיײצַאב זיא סָאװ ,תוא

 טימ טנכיײצַאב זיא סָאװ תוא ןַא רַאֿפ ףטֶח םעד ןוֿפ דוקינ םעד טימ .ב

 :ףֶטֲח ַא

 רעד רעטנוא אְוְׁש יד ןוא (:) אָוְׁש ַא טימ יי ַא רַאֿפ ( .) קיִריִח ַא טימ .ג

 .טריסַאקס טרעוו דוי

 .קוסּפ ַא ןוֿפ ףוס םוצ ןוא טרָאװ-גווװיז ַא רַאֿפ (}) ץֵמְק ַא טימ .ד

 :עלעבַאט יד עז

 תֶנֶּגִנִמ הָרָכֲהיִנְּפִלְו י יֵנְפִל | תֹוא יֵנְפִל | תיִאְוֶש תֹוא יֵנְּפַל | יֵדֹוסִיַה הָדּוּקִנ
 -גּוויז ַא רַאֿפ | י ַא רַאֿפ ףֶטֶחַּב ף"מוב יֵנְפִלְו רעקידרקיפ

 םוצ ןוא טרָאװ ףֶטֲח ַא רַאֿפ | טימ תוא ןַא רַאֿפ | ןכיײצ-לַאקָאװ

 קוסּפ ַא ןוֿפ ףוס יד רַאֿפ ןוא אָוְׁש ַא
 פ ,מ ,ו ,ב תויתוא

 -ַה ו םעד רעטנוא דוקנ רעד 8 ְךוּפִהַה 'ו דּוּקִנ 8

 ְךֹּפִה אה ריִתָצְל רֶבְצִמ ְךוּפִהַה ו ןיִּד

 -דנַאװרַאֿפ וצ טניד ְךּוּפִהַה-ו רעד .רּוּבִחַה יו ןיִדְּכ

 -וצ רעד ףױא טַײצ ענעגנַאגרַאֿפ יד ןעל הָדּוּקִנ רָבֶעְל דיִתָעֵמ ְךּוּפִהַה ו

 ףיוא טֿפנוקוצ יד -- טרעקרַאֿפ ןוא טֿפנוק :תֹויְטְס יֵּתְש הֶז לֶלְּכִמ .חֶּתַּפ יִדֹוסִּיַה

 .טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד :ץֵמָקְּב וזה תֶדֶּקִנְמ יא יֵנְפִל .א

 רַאֿפ ןטליג סָאװ ,םיללּכ עבלעז יד ְךַא חֶּתַּפְּב יודַה תיִאְוְׁש 'י יֵנְּפִל .ב

 ןעוו ןלַאֿפ יד ןיא ןטליג ,רּוּבִחַה 'ו םעד .ׁשֵגֶּד תֶלֶּבַקְמ הָניִא 'י-ה

 -דנַאװרַאֿפ 'ו ַא ןבעגוצ ךרוד ליוװ ןעמ

 -עבַאט יד עז .טַײצ-טֿפנוקוצ רעד ןיא טַײצ רענעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ םרָאֿפ יד ןעל

 .7 ףַארגַארַאּפ םוצ על

 רעד ןיא טַײצ עקיטֿפנוקוצ יד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ ְךּוּפְהַה 'ו םַײב ןגעקרעד

 ( -) חֶּתַּפ -'ו רעד רעטנוא ןכייצלַאקָאװ רעקידרקיע רעד זיא ,טַײצ רענעגנַאגרַאֿפ



 הצ ׂ יֵרְבצָה קיּדְקִּדַה ריִצְקַּת

 ןענעז ןעמַאנסױא .ייווצ .ׁשֵגָּד ןקרַאטש ַא טמוקַאב תוא רעקידנעמוקכָאנ רעד ןוא

 : ןַארַאֿפ

 :(}) ץמָק ַא טימ ו יד זיא 'א ןַא רַאֹפ .א

 י רעד רעבָא (}) חָּתַּפַא טימ 'ו רעד זיא (:) אָוְׁש ַא טימ 'י ַא רַאֿפ .ב

 :עלעבַאט יד עז .ׁשֵגְּד ַא ןָא טבַײלב

 תיִאְוְש י יִנְפִל יא יֵנְּפִל יִדֹוסְיַה ּהָדּוּקִנ
 טימ 'י ַא רַאֿפ 'א ןַא רַאֿפ רעקידרקיע

 אָוְש ַא ןכײצ-לַאקָאװ
 שאו | | :

 תויתוא יד רעטנוא דוקנ רעד 9 :ל"כב דיּקִנ 9

 ליב ב :יִרֹוסְיַה ןֶדּוּקִנ ( .) אָוְׁשִּב .א

 -סגנונידַאב יד רַאֿפ דוקינ רעד :תיִאְוֶׁש תֹוא יֵנְפִל ( .) קיריִחְּב .ב

 -רעװטַײצ ןוא רעטרעװכַאז רַאֿפ תויתוא  .ףֶטֲחַּב תֹוא יֵנְפִל ףָטֲחַה דיִּקִנְּכ .ג

 :רעקידנגלָאֿפ זיא ,ל ,כ ,ב ,רעט

 :(ל ,ְּכ ,ְּב) אָוְׁש ַא זיא ןכײצ-לַאקָאװ רעקידרקיע רעד .א

 טימ תֹוא ןַא רַאֿפ (ל ,ָּכ ,ָּב) קיִריִח ַא טימ טנכיײצַאב ןרעוװ תויתוא יד .ב

 :אָוְׁש ַא

 ָּכ ,ָּב) קיִריִח ַא טימ טנכיײצַאב תויתוא יד ןרעוװ אָוְׁש ַא טימ 'י ַא רַאֿפ .ג

 .אָוְׁש םעד טרילרַאֿפ 'י יד רעבָא (ל

 תֹוא ןַא רַאֿפ ףָטֲח םעד ןוֿפ דוקינ םעד טימ טנכיײצַאב ןרעוו תויתוא יד .ד

 :עלעבַאט יד עז .ףֶטֲח ןכַײלג ןטימ

 || יי ףֶטֲחַּב תֹוא יֵנְפִל תיִאָוְׁש תֹוא יֵנְפִל | יִדֹוסְיַה ןְדּוקנ
 י ַא רַאֿפ ףֶטֲח ַא רַאֿפ טימ תוא ןַא רַאֿפ רעקידרקיע

 אָוְׁש ַא ןכײצ-לַאקָאװ

 ,(י)ִּכ ,(י)ֵפ ףָטֲחַה דיּּקְנְּ
 (לי הן עכ0 כט עט נב ,יב לָּכ ָּב לוכיּב



 קיטַאמַארג רעשיערבעה רעד ןוֿפ טקעּפסנַאק וצ

 :ימ-ַה דּוקִנ 0

 יִדֹוסְּיַה ּהָדּוּקְנ ( .) קיִריִחְּב .א

 .קָזָח ׁשֵגָּד אָּכ ויָרֲחאְו

 ( -) ליריִחְּב תיִאָוְׁש 'י יֵנְפִל .ב

 .טָמְׁשִנ 'מיָל תַחַּתִמ אָוְשַהְו

 תֹויִתֹואָה יֵנְתִל ( ..) הָריֵצְּב .ג

 .ר"עחהא

 .'מ ןרעטנוא דוקינ רעד ,0

 'מ-סגנונידַאב םעד ןוֿפ דוקינ רעד

 זיא רעטרעװטַײצ ןוא רעטרעװכַאז רַאֿפ

 רעד לַײװ ( .) קיִריֵח ַא רקיע ןַײז ןיא

 ןִמ ןוֿפ גנוצריקרַאֿפ ַא ךעלטנגייא זיא 'מ

 -ַאב תוא רעקידנעמוקכָאנ רעד ןוא (ןוֿפ)

 .ׁשֵגָּד ןטסעֿפ ַא טמוק

 טמוק (:) אָוְׁש ַא טימ יי ַא רַאֿפ

 יאְוְׁש םעד טרילרַאֿפ יי רעד ןוא קיריח ַא

 0(4) הריֵצ ַא טימ טנכיײצַאב 'מ רעד טרעוו ,ר ,ע ,ח ,ה ,א תויתוא יד רַאֿפ

 :עלעבַאט יד עז

 ר"עחהא יִגָפְל י יֵנָפְל יֵדֹוסְּיַה ּהָדּוּקִנ

 תויתוא יד רַאֿפ י ַא רַאֿפ רעקידרקיע
 ר ,ע ,ח ,ה ,א | ןכײצ-לַאקָאװ

 ֵמ זי ,(י) 4 ֵמ

 :-ָש דּוּקִנ

 לֹוּגַס דיִמָּת אּוה שיּמִּׁשַה -ֶׁש דיּּקְנ

 יש יֵרֲחַא תיִנֹורְּג תֹוא .קְזָח ׁשֵנָּד ויָרֲחַאְו

 .שֵגָּד תֶלֶּבִקְמ הָניֵא

 .-ֵׁש רעטנוא דוקינ רעד .1

 דימּת טרעוװ ָש-סגנונידַאב רעד

 רעד ןוא (-ׁש) לֹוגָס ַא טימ טנכיײצַאב

 יׁשַגְּד ןקרַאטש ַא טמוקַאב םיא ךָאנ תוא

 ןענעז םַאנסיוא ןַא .ןֵּכֶש ,רֵּבַדָּיֶש :לשמל

 .-ֵש םעד ךָאנ ׁשֵגָּד ןייק טשינ ןעמוקַאב עכלעוו ,תויתוא עקיזדלַאה יד



 יִרְבִצָה קּוּדְקִּדַה ריִצְקַּת

 םיִנָיְנִּבַה

 תֹודָחַיְמ תֹורּוצְל םיִקְלַחְתִמ םיִלְפֶּפַה

 תֹורּוצַהַמ תַחַא לֶּכ .םֶתָאָרֹוה תּוּנַּתְׁשִה יִפְל

 ןיְגַּב תאֵרְקִנ ּולֵאָה
 -ַה םיִנְיְנְּב הֶפְבַׁשְּב םיִניֵחְבִמ ּונָא

 :תֹוצּובְק ׁשלָׁשָל םיִקְּלַחְתִמ

 ליֵבָה 96| ליִפָפ

 לַעֶפִנ .2 לָפ .1 לַק (א

 רַזֹוח

 לֵעַּפְתִה .8 לעֶּפ .4 לָעְּפ .3 דַבָּכ (ב

 לַעְפָה .7 ליִפָפִה 6 םֵרֹוּג (ג

 :תֹורְוִּגַה

 יִפְל םיִקְּלַחְתִמ ,םיִלָפַּפַה יִׁשְרֶש

 'הֶרְוִּג אָרָקִנ הֶיִטְנ לֶׁש גּוס לָכְו ,םֶתָיִטְנ

 ,תֹורָזְּג יַגּוס הָׁשִמֲחַּב םיִּניִחְבִמ ּונָא

 ,םיִמֵלְש 1

 ינ"פ יֵרְסִח (ב ,י"פ יִרְסַח (א :םיִרֵסֲח 2

 י"פ יֵחְנ (ב ,א"פ יֵחְָנ (א :םיִחָנ 3

 ,ה"ל יַחָנ (ה ,א"ל יֵחָנ (ד :י"ע ו"ע יֵחָנ (ג

 .םִיִלּופְּכַה .4

 .םיִבָּכְרָּמַה 5

 ןצ
,,4 =- 

 טרָאװ-טַײצ ןופ םינינב יד

 שיערבעה ןיא טרָאװ טַײצ םענופ

 ,םינינב ערעדנוַאב ןביז ךיז ןֿפַאש (לַעֹּפַה)

 :ןּפורג ַײרד ןיא ךיז ןלייט סָאװ

 -יטקַא -- ליִצָּפ ןִיָנְִּב :עּפורג עט'1

 ,טַאט ַא סיוא טקירד סָאװ ,ןינב רעװ

 -קַא .ערעדנַא ףיוא רעביא טייג רעכלעוו

 ,לַעָּפ :ַײרד ןַארַאֿפ ןענעז םינינב עוויט

 ןָאורעפ רעטירד רעד טול ,ליִעָּפִה ,לָעַּפ

 םעד ןוֿפ טַײצ רענעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא

 .ןינב םענעבעגעג

 -יסַאּפ -- ליִבָס ןֶיְנְּב :עּפורג עט"2

 ןארַאֿפ ןענעז םינינב עוויסַאּפ .ןינב רעוו

 ,לַעְפֶה ,לַעְּפ ,לַעַּכִנ :יירד
 -ֿפער -- דַחֹוח ןֶיָנְּב :עּפורג עט"2

 טייג טַאט רעד סָאװ  ,ןינב רעוויטקעל

 :םיא טײגַאב סָאװ ,םעד ףיוא רעביא

 .לַעַּפְתִה
 רעטייווצ רעד ךיוא :גנוקרעמַאב

 רעדעי .רעוויטקעלֿפער ַא זיא ,לַעָפַנ ןינב

 רעדָא ,ןוויסַאּפ ןַײז טָאה ןינב רעוויטקַא

 .לעלַארַאּפ ןוויטקעלֿפער

 -ץדנע-ןיימ ןוא טײקמַאזגיױב יד ןכעלגעמרעד שיערבעה ןיא םינינב ןביז יד

 ,לשמל ,רעטרעװטַײצ עשידיי ןיא ךעלגעמ ןענעז סָאװ ,רעטרעװטַײצ ןוֿפ ןעגנור

 : ןסקיֿפוס ןּוא ןסקיֿפערּפ יד קנַאדַא

 בײהנָא ןוֿפ קורדסױא םוצ רע טמוק ךוברעטרעו ןיא) לַעָּפ ןינב רעד .א

 רע .ןינב רעטכַײל ַא זיא (וו"זאא ַעֹמָׁש ,ףדִר ילעַּפ יו ץפורג-טרָאװטַײצ רעדעי

 -רָאֿפ ייווצ טגָאמרַאֿפ רע .ןגייב וצ רעטכַײל זיא רע ןוא טַאט ןטושּפ ַא סיוא טקירד

 רעביא טייג טַאט רעד רעכלעוו ייב --- םרָאֿפ עויטימַארט - אַצֹוי לע ּפ ןעמ



 קיטַאמַארג רעשיערבעה רעד ןוֿפ טקעּפסנָאק חצ

 ַײב -- םרָאֿפ עשיטַאטס - דַמֹוע לע ּפ ןוא ,סעּפע רעדָא ןצעמע ףיוא

 .סעּפע רעדָא ןצעמע ףיא רעביא טשינ טייג טַאט רעד רעכלעוו

 עוויטיזנַארט ַא זיא -- ןעמולב ןסירעג טָאה רע -- םיִחָרְּפ ףֵטָק :לשמל

 ַא ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא רע -- הֶרָּצִמ טֵלָּפ :(ןעמולב יד יבגל) אֵצֹוי לַעֹפ ,םרָאֿפ

 .רעביא טשינ טייג טַאט רעד ,דָמֹוע לעֿפ ,םֹרָאֿפ עשיטַאטס ַא זיא -- הרצ

 קורדסיוא םוצ רע טמוק ךוברעטרעוו ןיא) לַעַּפִנ ןינב רעטייווצ רעד .ב

 םוצ לעלַארַאַּפ ןינב רעוװיסַאּפ רעד זיא (וו'זאא ,ֵמָׁשִה ,ףֵדָרֵה ,לֵצָּפִה ןיא

 ךיז טגָארט טַאט רעד טסייה סָאד ,ויטקעלֿפער ךיוא זַײװנטַײצ זיא רע ןוא לֵפָּפ

 .םיא טײגַאב סָאװ םעד ףיוא רעביא

 ךיא -- יִּתְרַמְׁשִנ :ןרָאװעג טיהעג זיא ןטרָאג רעד -- רַמְׁשִנ ןֵּגַה :לשמל

 .טיהעגּפָא ךיז בָאה

 ןיא קורדסיוא םוצ רע טמוק ךוברעטרעוו ןיא) לעַּפ ןינב רעטירד רעד .ג

 -רעביא ךיז ַא ךיוא ןוא ןרעקרַאטש ַא סיוא טקירד (וו"זאא רֵּמַׁש ,ףֵּדַר ,בֵּקִצ ןיא

 .דֵבָּכ ןֵיְנִּב ךיוא ךיז רע טֿפור רַאֿפרעד ןוא טַאט ןקידנרזח

 ןַײז ןעק סע ןוא) ךעלציּפציּפ ףױא ןכַארבעצ טָאה רע -- רַּבֶׁש :לשמל

 ןוא רעקילָאמנייא ןַא זיא ןכָארבעצ טָאה רע -- רַבָׁש תעב (לָאמ עכעלטע ךיוא

 .טַאט רעקימּתס

 קורדסיא םוצ רע טמוק ךוברעטרעוו ןיא) לַעָּפ ןינב רעטרעֿפ רעד .ד

 .לֵעְּפ וצ ןינב רעוװיסַאּפ רעד זיא (וו"זאא רֹוּמָׁש ,ףֹוּדְר ,טֹוׁשָּפ ןיא

 ;רעטנרעלעג ַא ,דֶּמֶלְמ -- (ןצעמע) טנרעלעג טָאה רע דַּמִל ןוֿפ :לשמל

 .רעטריװרעסנָאק ַא ,רעטיהעגּפָא ןַא ,רָמָׁשְמ -- טיהעגּפָא טָאה רע ,רֵּמָׁש ןוֿפ

 ןינב רעוװיסַאּפ ןוא רעוויטיזנַארט ַא זיא ,לַעַּפְתִה ןינב רעטֿפניֿפ רעד .ה

 ןילַא ךיז ףיוא טַאט םעד סיוא טקירד ןוא

 .טריטוקסיד טָאה רע -- םַּכִנְתִה :ןוטעגנָא ךיז טָאה רע -- שֵּבַלְתִה :לשמל

 קורדסיוא םוצ רע טמוק ךוברעטרעוו ןיא) ליִעְּפֶה ןינב רעטסקעז רעד .ו

 טגעװַאב טרעװ סע ןכלעװ וצ ,טַאט ַא סיוא טקירד (וו"זאא ףַּדְרַה ,טֵשְּפַה ןיא

 ןכעלטנייװעג ַא רעדָא ,ףוג ןיא גנורעדנע ןַא סיוא טקירד רעדָא ,רעטייווצ ַא

 .לֵעָּפ ןינב ןיא יװ ,טַאט



 "טצ יְֵבִצָה קיּדְקִּדַה ריִצְקַּת

 -עמע ןעוועג םרוג רעדָא ןוטעגסיוא ןצעמע טָאה רע -- טיִׁשְפֶה :לשמל

 .טקוקעג טָאה רע -- טיִּבִה .ןוטסיוא ךיז לָאז רעצ

 ,ליִעַּפִה ןוֿפ ןינב רעוװיסַאּפ רעד זיא ,לַעַּכָה ןינב רעטעביז .ז

 .ןרעװ ןוטעגסיוא ,טֵׁשְפֶה :לשמל

 ןעלצרָאװ ןוֿפ שיערבעה ןיא רעטרעװטַײצ יד ךיז ןֿפַאש ללּכ ַא יװ

 םעד טימ טנכיײצַאב לענָאיצנעװנָאק ןרעװ סָאװ ,תויתוא ַײרד ןוֿפ .(םיִׁשָרָׂש)

 .םילעּפ ןענעז "ׁשחֶר. ,ידקָּפ, ,"רֹמָׁש , :לַעֹּפ טרָאװ

 "הֹמָׁש  ןוֿפ לעֹּפַהיצ רעד :'ש זיא 'רֹמָׂש , ןוֿפ לַעֹפַה-אַּפ רעד :לשמל

 "ר זיא "רֹמָׁש , ןוֿפ לַעֹּפַה-דֶמָל רעד ;'מ זיא

 ןעמרָאֿפ ערעייז עלַא ןיא ןוא גנוגייב רעייז ןיא סָאװ ,רעטרעװטַײצ יד

 ןרעהעג ,דֹקַּפ ,רֶגֶס ,רֹמָׁש :לשמל יװ ,שרוש םענוֿפ טײקצנַאג יד דימּת טבַײלב

 רעייז סָאװ ,רעטרעװטַײצ יד ןגעקרעד .(םיִמָלְּׁשַה תַרְזִּג םרָאֿפ רערעלוגער רעד וצ

 ףיוא ייז ןגייב םַײב תויתוא ַײרד יד ןוֿפ רעמ רעדָא ענייא טרילרַאֿפ שרוש

 .(םיִלָׁשֲחַנ םיִׁשָרָׁש) ןעלצרָאװ עקידנעקנַאװש ךיז ןֿפור -- ןעמרָאֿפ ןוא ןטַײצ

 :ןענעז ןעלצרָאװ עקידנעקנַאװש יד

 זיא תוא רעטשרע רעייז סָאװ ,ןעלצרָאװ טסייה סָאד ,דֹוייאַּפ יִרְסַח 1

 יו ןעלצרָאװ :לשמל .י רעד קעװַא טלַאֿפ ןעגנוגייב עסיוועג ןיא ןוא יי ַא

 בֵׂשִי ,חרי

 סָאװ ,'נ ַא זיא תוא רעטשרע רעיייז סָאװ ,ןעלצרָאװ ,ןונ"אַּפ יֵרְסַח .2

 .ןעגנוגייב עסיוועג ןיא קעװַא טלַאֿפ

 ןוא ףלַא ןַא זיא תוא רעטשרע רעייז סָאװ ,ןעלצרָאװ ,ףֶלָא-אַּפ יֵחְנ .3

 .ןעגנוגייב עסיוועג ןיא ןעגנולשרַאֿפ טרעוו יא רעד

 יד ןוא * ַא זיא תוא רעטשרע רעייז סָאװ ,ןעלצרָאװ ,דֹזי"אַּפ יֵחְנ 4

 .ןעגנוגייב עסיוועג ןיא ןעגנולשרַאֿפ טרעוו 'י

 רעד ןוא ו ַא זיא תוא רעטייווצ רעייז סָאװ ,ןעלצרָאװ ,וָו"ְןִיַע יֵחָנ .5

 .ןעגנוגייב עסיוועג ןיא סױרַא טשינ ךיז טגָאז 'ד

 יד ןוא ,'י ַא זיא תוא רעטייווצ רעייז סָאװ ,ןעלצרָאװ ,דוי-ןיַע יחָנ 6

 ןעגנוגייב עסיוועג ןיא סױרַא טשינ ךיז טגָאז 'ײ



 קיטַאמַארג רעשיערבעה רעד ןוֿפ טקעּפסנָאק ֵק

 ןוא 'א ןַא זיא תוא רעטירד רעייז סָאװ ,ןעלצרָאװ ,ףֶלָא-דָמָל יחָנ 7

 .ןעגנוגייב עסיוועג ןיא סױרַא טשינ ךיז טגָאז 'א רעד

 יד ןוא 'ה ַא זיא תוא רעטירד רעייז סָאװ ,ןעלצרָאװ ,אָהידָמִל יֵחְנ .8

 .י עטקירדעגסיוא טשינ ַא ןיא ןטיברַאֿפ טרעוו רעדָא ,סױרַא טשינ ךיז טגָאז 'ה

 יװ) תויתוא עכעלנע ייװצ ףוס םוצ ןבָאה סָאװ ,ןעלצרָאװ ,םיִלּופְּכ 9

 עטצעל יד ןוֿפ ענייא ייז ןרילרַאֿפ ןעמרָאֿפ-סגנוגייב עסיוועג ןיא ןוא (בֹבָס ,ללָּנ

 ,תויתוא

 .(תֹורְוִּנ) ןעמרָאֿפ ייווצ וצ ןרעהעג סָאװ ,ןעלצרָאװ ,םיִבָּכְרַנ 0

 .רעטרעוװתוװטַײצ ןגייב וצ ןלעבַאט-רעטסומ יד צז



 יי ׁשרש םיִמָלָׁשַה תֵרֶזִּג 1 ַחּול
 ןינב | ןינב'2 | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב תג | !=

 ֶה | ליִעְפִה 2 לַעֶּפ | לַעְּפ | לַעְפִנ |(לק) ַעָפ טַײצ

 ּתְכַׁשְמֶה | ָּתְכַׁשְמִה ןָּתְכִׁשִמְתִה | ְּתְכׁשִמ | ָּתְכִׁשִמ | ָּתְכַׁשְמִנ | ָּתְכַׁשְמ | הֶּתַא
 ְּתְכשְמֶה | ְּתְכׁשְמִה |ְּתְכִׁשמְתִה | ְּתְכַׁשְמ | ְּתְכַׁשִמ | ְּתְכִׁשְמִנ | ְּתְכִׁשָמ | ְּתַא
 ףׁשְמֶה | ְךיִׁשְמִה | ְךׁשֹמְּתַה | ְךׁשְמ | ְּךֶׁשֵמ | ְךֹׁשְמִנ | ְךׁשֶמ | אּוה
 הָכְׁשְמֶה | הֶכיִׁשְמִה |הָכְׁשִמְתַה | הֶכְׁשִמ | הֶכְׁשִמ | הֶכְׁשְמִנ | הֶכָׁשָמ | איִה
 ונְכַׁשְמֶה | ּונְכַׁשְמִה | ּונְכִׁשַמְתֶה | ּונְכַׁשְמ ּונְכַׁשִמ | ּונְכׁשְמַנ | ּונְכׁשָמ ןּונְחנֲא
 םֶּתְכַׁשְמֶה |םֶּתְכַׁשְּמִה ןםֶּתְכַׁשַמְּתִהְו םֶּתְכִׁשְמ | םֶּתְכַׁשִמ | םֶּתְכַׁשְמִנ | םֶּתְכַׁשְמ | םֶּתַא

 ןֶּתְכׁשְמֶה | ןֶתְכׁשְמִה ןןָּתְכׁשִמְתִה | ןֵּתְכִׁשִמ | ןָּתְכִׁשִמ | ןֵּתְכׁשִמִנ ! ןֶּתְכשִמ | ןֶּתַא
 ּוכְׁשֶמָה | ּוכיִׁשְמִה | ּוכְׁשַמְתִה ּוכְׁשֶמ ּוכְׁשִמ | ּוכְׁשְמִנ

 טיײהנעגנַאגרַאֿפ -- רַבְצ

 יִּתְבַשְמֶה | יִּתְכׁשָמִה ןיִּתְכִׁשִמְתַה | יִּתְכַׁשְמ | יּתְכִׁשִמ | יִּתְכַׁשְמִנ | יִּתְכִׁשְמ

 ּוכְׁשֶמ ןֵיִה |
= 

 תֶכְׁשְמֶמ | הֶכיִׁשְמַמ | תֶכָׁשִמְתִמ | תַכְׁשִמִמ | תֶכְׁשִמְמ | תֶכַׁשְמִנ | תַכָשֹומ ןהָדיִחְי| ?ָ 1 יו א שש 7 עש מג | ֵׁשֹומ | דיִחָנ | 9
 םיִכָׁשְמֶמ ןםיִכיֵׁשְמַמ ןםיִכְׁשַמְתִמ | םיִכָׁשְמֶמ | םיִכְׁשַמְמ | םיִכָׁשְמִנ | ּםִיַכְשֹומ | םיִּבַר | 2

 תֹוכָׁשְמִמ ןתֹוכיִׁשְמַמ ן'ֹוכְׁשִמְתִמ | תֹוכָׁשִמְמ | תֹוכׁשִמְמ | תֹוכָשְמִנ | תֹוכשֹומ | תֹוּבַר |

 ְךׁשְמִּת | ְּךיִׁשְמַּת | ְּךֶׁשַמְתִּת ךֵׁשְמְּת ְךֶׁשֹמְּת | ְךֵֶּׁמִּת ךֹשְמִּת | הֶּתַא
 יִכְׁשְמִּת | יִכיֵׁשְמִּת | יִכְׁשַמָתִּת | יִכ

 ְךֵׁשְמָי | ְךיִׁשְמִי | ְךֵׁשֵמְתִי | ְךֶׁשֶמִי | ְךֵׁשֵמְו | ְּךֵׁשֶּמִי | ְךֹשְמִי | אּוה
 ֵׁשְמִּת | ְךיִׁשְמַּת | ְךֵׁשֹמְתִּת | ְךֵׁשִמִּת | ְּךֵׁשֹמְּת | ְךֵׁשָמִּת | ְךֹׁשְמִּת | איִה
 ְךֶׁשְמָנ | ְךיִׁשְמִנ | ְךֵׁשֹמְתִנ | ְךׁשְמְנ | ְּךֶׁשֹמְנ | ְךֵׁשֶּטִנ | ְךֹׂשְּמִנ ןּונְחִנֲא

 כ

 צ -- דיִתְצ
 ְת | ּוכיֵׁשְמַּת | ּוכְׁשִמְתִּת | ּוכְׁשִמְּת | ּוכְׁשִמְּת | ּוכְׁשָּמִּת | ּוכְׁשְמִּת | םֶּתַא

 הָנְְַׁמֶּת |הָנְְַׁמַּת הָנכׁשמתִּת  הָנכׁשְמּת | הָנְכַׁשִמְּת |הָנְכשְּמִּת | הְָכׂשְמִּת | ןֵּתַ
 ּכְׁשְמִי | ּוכְׁשִמְי | ּוכְׁשֶּמִי | ּוכְׁשְמִי | םֵה ;ן ּכיִׁשְמַ | ּוכְשמְִ

 טפנוקו

 ׁשְמִּת | יִכְשַמְּת | יכְׁשִּמִּת | יִכָשְמִּת :

 הָנְכַׁשְמִּת | הֶנְבַׁשְמַּת הָנְכִׁשמְתַּת | הָנְכַׁשְמִּת | הֶנָכִׁשִמְּת | הָנְכַׁשְּמִּת | הֶנְכֹׁשְמִּת | ןֵה

 ְֵׁשְּמַה | ְךֵׁשֹמְתִה ףׁשִמ | ְךשֶּמִה 0 ְךֹׁשְמ | הֶּתַא | ףֶרֶּד
 ,4 | יֵכיִׁשְמַה ןיִכָׁשִמְתִה ָ יִכְׁשַמ | יִכְׁשֶּמַה | יִכְׁשִמ | 28 | יװצ
 ז'* | ּוכיִׁשְמַה | וכְׁשַמְִה זיפ | יכְּׁשַמ | ּומְשּמַה | ּוכְׂשִמ |םֶּתַא לעֿפַאב

 הָנְכַׁשְמַה ןהָנְכַׁשמְּתִה הָנְכַׁשִמ | הֶנְכַׁשּמִה | הָנְכֹׁשְמ | ןֶּתַא | = -
 םָׁש
 | ְךיִׁשְמַה | ְךֵׁשֵמְתִה | ךטמ | שמה | ְךֹשִ | לה ְךיִשְמַה ׁשֵמְת ףֶש ךֶׁשַמְז ְךשמ 4

 ן : :
 ְךיִשְמַהְּב ְּךֵׁשִמְתַהְּב ְךֵׁשֵמְּב | ְךֵשָּמִהְּב | ְךֹׂשְמִּב

 יא | ךישמהְכ | ְךֵׁשֹמְתְַּ יַא|  רׂשמִכ | ּךשטַהְכ | ךׁשֶמִּכ םָ
 ז" | ךׁשְמַהִל ףֵשמְתהְל | |  ףׁשִמְל | ְׁשֶּמה | ףֹשְמל ם"לכב

 עי יי ןט- יפה ְךֶׁשֹמִמ | ְךֶׁשֶמִהַמ



 רמא ,לכא - ׁשרׁש א'פ יֵחָנ תֵרְזִּג 2 חול

 ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב 4

 ַעְפֶה | ליִעְפִה | לַעַּפְתִה | לַעְּפ | לַעְּפ | לַעְפִנ (לק) לַעָפ לי
 יִּתְלַכָאָה | יִּתְלַכֲאָה ןיִּתְרּמאְתִה | יִּתְלַּכָא | יִּתְלַּכֶא | יִּתְלִכֲאָנ | יִּתִלכָא יִנֲ |

 ָתְלַכָאָה | ָּתְלִכֲאָה | ָּתְרמַאְתִה | ָּתְלַּכֲא | ָּתְלַּכַא | ָּתְלַכֲאָנ | ָּתֶלָֹא | הֵּתַא|
 תְלַכָאָה | ְּתְלִכֲאָה ןֶּתְרמַאְתַה | ְּתְלַּכָא | ָּתְלּכַא | ְּתְלכֲאַג | ְּתְלֹכָא | ְּתִא | |
 לַכֲאָה | ליִכֲאָה | רֵּמַאְתִה | לֵּכֶא לַּכַא | לֵכֲאָנ לַכָא | אוה | ,ה
 הָלְכָאָה | הָליִכֲאָה |הָרְּמַאָתִה | הָלְּכֶא | הָלְּכַא | הָלְכֶאַנ | הָלְכָא | איֵה | ?
 ּונְלַכָאָה | ּונלַכֲאָה ןּנְמַאְתִה | ּונָלּכֶא | ינְלַּכִא | ינלִכֲאנ | ּונְלכָא ןּונְחַנַא | 2
 םָּתַלַכָאָה | םֶּתלַכאָה ןםֶּתְרַּמַאְתִה| םָּתְלַּכֲא | םֶּתְלִּכַא | םֶּתְלַכֲאַנ | םָּתְלִכֲא | םָּתַא | 2
 ןֵּתִלִכָאָה | ןֵּתְלכָאָה ןַּתְרּמַאְתַה | ןֶּתְלּנֶא | ןֶּתִלּכַא | ןּתְלכַאְנ | ןֵּתִלִכַא | ןֵּתִא | 8

 ּולְכָאָה | ּוליֵכֲאָה | ּורְּמַאָתֶה | ּויְּכֶא ּלְכַא | ּולְכֶאָנ |  ּולְכֶא ןְןַה-םֵה

 לָכָאְמ | ליִכֲאמ | רֵּמַאְתִמ | לָּכֶאְמ | לֵּכַאְמ | לֶכָאָנ | לֵכֹוא | דיִחָי|
 תֶלֶכֲאָמ | הָליִכֲאַמ |תֶרָּמַאְתִמ | תֶלָּכֶאְמ | תַלְּכַאְמ | תֶלֶכֲאָנ | תֶלֵכֹוא ןהָדיִזְי | =
 םיִלָכֲאָמ | םיִליֵכַאַמ |םיִרְּמַאְתִמ | םיִלָּכֶאְמ | םיִלְּכַאְמ | םיִלָכֲאָנ | םיִלְכֹוא | םיִּבַר | 2
 תֹולָכָאָמ | תֹוליִכֲאַמ |תֹורְּמַאְתִמ | תֹולָּכֶאְמ | תֹולְּכַאְמ | תֹולָכֲאָנ | תֹולְכֹוא | תֹוּבַר 4

 לַכֲאָא | ליִכַאֲא | רֵּמַאְּתֶא | לַּכָאֲא | לַּכַאֲא | לַכָאַא לַכֹא | יֵנֲא
 לַכָאָּת | ליִכֲאַּת | רֵּמַאְתִּת | לֵּכֶאְּת | לֵּכַאְּת | לֵכָאַּת | לַכאֹּת | הֶּתַא
 יִלְכָאָּת | יִליִכֲאַּת | יְּמַאְתִּת | יִלְּכָאָּת | יִלְּכַאְת | ילְכָאַּת | יִלְכאֹּת | ְּתַא |
 לַכֲאַי | ליִכֲאַי | רֵּמַאְתִי לַּכֲאָי לֵּכַאְי לֵכָאָי לַכאֹי | אּוה | } |

 לַכָאָּת | ליִכֲאַּת | רֵּמַאְתִּת | לֵּכָאְּת | לֵּכַאְּת | לֵכָאַּת| לֵכאֹּת | איִה | |
 לַכָאָנ | ליִכֲאַנ | רֵמַאְתִנ ּכָאְנ | ֵּכַאְנ | לֵכֲאַנ | לכאנ ןּונְחַנֲא |
 ּולְכָאָּת | ּוליִכֲאַּת | ּורְּמַאָתִּת | ּולְּכָאְּת | ּולְּכַאְּת | ּולְכָאַּת | ּולְכאֹּת | םֶּתַא 8

 הָנְלַכֲאָּת | הָנְלִכֲאַּת ןהָנְרִּמַאְתִּת | הֶנְלַּכָאְּת | הֶנְלַּכַאְּת | הֶנְלִכָאַּת | הֶנְלַכאֹּת | ןָּתַא | 8
 ּלְכָאָי | ּוליֵכֲאַי | ּורְּמַאְתִי | ּולְּכֶאְי | ּולְּכַאְי ּולָכָאָי | ּולְכאֹי | םָה

 הָנְלַכֲאָּת | הָנְלַכֲאַּת ןהָנְרִּמַאְתִּת | הֶנְלַּכָאְּת | הֶנְלִּכַאְּת | הָנְלִכָאֵּת | הָנְלַכאֹּת | ןַה

 ו לֵכֲאַה | רָּמַאְתִה לֵּכַא לֵכָאָה | לֹכֲא | הָּתַא ףד

 ןַיַא | לילאה | יִרְּמַאְתֶה : יִלְּכַא | יֵלְכָאַה ! ילְכִא | ְּתַא | יּווַצ
 ּוליִכֲאַה | ּורְּמַאְתַה ן ּלְּכַא ּולְכֲאַה | ּולְכַא | םֶּתַא לעֿפַאב

 הָנְלַכֲאַה ָנרמַאתִ הָנְלַּכַא | הָנְלַכָאַה | הָנְלֹכֲא | ןָּתַא

 : םֵׁש
 | ליִכֲאַה | רֵּמַאְתִה | | לָּכַא | לָכָאַה | לֹֿכֲא | ר

 | ליִכֲאַהּב | ַּמַאְתַהְּב | לַּכַאְּב | לֵכֲאַהְּב | לֹלֲאְ
 יא ליִכֲאַהְּכ | רֵּמַאְתַהְּכ לֵּכַאְּכ | לֵכָאַהְּכ | לֹכִאַּכ םפ
 ** | ליִכֲאַהְל | רֵּמַאְתַהְל לֵּכַאְל | לֵכָאַהְל | לֹפֲאָל ם"לכב

 ליֵכֲאַהַמ | רֵּמַאְתִהמ לֵּכַאַמ | לֵכָאַהַמ | לֹּכֲאַמ



 שרי ,דסי - ׁשרׁש י'פ יֵחָנ תַרְזִּג 3 חּול
 ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב תג | = ֹי : י :) ֹי ש י

 ַעְפֶה | ליִעְפִה | לֵעַּפְתִה | לַעְּפ | לַעְּפ | לֵעְפִנ |(לק קַעָּפ יי
 יִּתְשַרּוה | יִּתְׁשַרֹוה | יִּתְדּמְַתַה | יִּתְרַּסִי | יִּתְרַּפִי | יִּתְדִסֹונ | יִּתְדִסָי | יִנֲא

 ָּתְשַרּוה | ָּתְׁשִרֹוה | ְָּרִּסִיְתִה |  ָּתְדסְי |  ָּתְדּפִי | ָּתְדסֹונ | ָּתְדִסְי | הֶּתַא | 8
 ְתְׁשַרּוה | ָּתְׁשַרֹוה | ָּתְדַּסִיְתַה תְהפָי ְּתְַּפַי | ְּתְדִסֹונ ָתְדסְי | ְּתֹא | ןן
 ׁשַרּוה | ׁשיִרֹוה | דֶּסיְתִה דַסָי דֶּסִי דֵסֹונ דֵסליַנ אוה | וב

 הָשְרּוה | הָׁשיֵרֹוה | הֶּדְּסַיְתִה הֶדֶּסִי הֶדֶּסִי | הֶדְסֹונ | הֶדְסֶי | איֵה | 2
 ּונְׁשַרּוה | ּונְׁשַרֹוה | ּונְדַּסַיְתֶה ּונְדַסִי ּנְדַּסִי | ּונְדִסֹונ | ּונְדִסָי ןּונְחנֲא | 4

 ָּתְׁשַרּוה |םֶּתְׁשַרֹוה ןםֶּתְדַמִיְתַה | םֶּתְרַּסָי | םֶּתְדַּסִי | םֶּתְדִסֹונ | םֶּתְַסְי | םֶּתַא | 2
 ןֵּתְשַרּוה | ןָּתְׁשַרֹוה ןןָּתְדַּסִיְתִה ןֶּתְדַּסִי ןָּתְדַּסִי | ןֶּתְדִסֹונ ןָּתְדִסְי | ןֶּתַא ! 8

 ּושְרּוה | ּוׁשיִרֹוה | ּודָּסִיְתִה ּודֶּסִי ּודְּסִי ּודְסֹונ ּודְסִי ןןֵה-םֵה

 ׁשָךּומ | ׁשיִרֹומ | דֵּסַיְתִמ דָּסִיְמ דֵּסַיְמ | דָסֹונ | דֵסֹוי | דיִחְי

 תֶשָךּומ | הָׁשיִרֹומ | תֶדֶּסִיְתִמ | תֶדֶּסִיְמ תֶדֶסְַמ תֶדֶסֹונ | תֶדֶסֹוי ןהָדיֵחְי
 םיִׁשָרּומ | םיִׁשיִרֹומ ןםיִדְּסַיְתִמ | םיִדָּסִיְמ | םיִדְּסַיְמ | םיִדְסֹונ | םיִדְסֹוי ןםיֵּבַר
 תֹוׁשָרּומ | תֹוׁשיִרֹומ ןתֹודְּסִיְתִמ .ןתושלרומ ,אֹוהְְִתַמ , עי ןקשרהפימפןשהסמ )תיטיב תֹודָּסִיְמ | תֹודְּסַיְמ | תֹודְסֹונ תֹודְסֹוי ער

 שֵרּוא | ׁשיִרֹוא | דֵּסִיְתֶא דֵּסִיֲא דֵּסַיֲא רֵסְֶא דַסיִא | יִנֲא | ש;רוא | הַשתֶא | .רטיא | טמיא } פא / רישא | יא||
 ׁשֵרּוּת | ׁשירֹוּת | דָּסִיְתִּת דֵסִיְּת רֵסַיְּת דֵסְוּת דַסיִּת | הָּתַא
 יִשְרּוּת | יִׁשירֹוּת | יִדְּסַיְתִּת | יִדְּסַיְּת | יִדּסִיְּת | יִדְסָנִּת | יִדְסיִּת | ְּתַא |
 שֵרּוי | ׁשיִרֹוי | דֵּסִיְתִי | רדַּסֶיְי | רֵּסִי | דַסּנַי | דַסֵי | אה | 2
 ׁשֵרּוּת | ׁשיִרֹוּת | דֵּסִיְתִּת דֵסַיְּת | רֶסַּנְּת דֵסוִּת דֵסיִּת | איִה | |
 ׁשַרּונ | ׁשיִרֹונ | רּסִיְתִנ דֵּסִיְ דֵּסַיְנ דָסוָנ דֵסיִנ ןּונְחַנֲא | 4
 ּושְרּוּת | ּוׁשיִרֹוּת | ּודּסִיְתִּת | ּודְּסַיְּת | ּודָּסַיְּת | ּודְסְּוִּת | ּודְסיִּת | םֶּתַא 8
 הָנְׁשַרּוּת | הָנְׁשַרֹוּת הָנְדַּסִיְתִּת | הָנְדִּסִיְּת | הָנְדִּסְּת | הֶנְדִסְּנִּת | הָנְדִסיִּת | ןֵּתַא | 8

 ּושָרּוי | ּוׁשיִרֹוי | ּודְּסִיְתִי ּודְּסִיי ּודָּסִיַי ּודְסנִי ּודָסיֵי | םֵה

 הָנְׁשַרּוּת ( הָנְׁשַרֹוּת ןהָנְדַּסיְתִּת | הָנְדִסִיְּת | הָנְדִּמַיְּת | הָנְרְסנִּת | הָנְדַסיֵּת ןַה

 ׁשֵרֹוה | דַּסִיְתַה | דֵּסַי | דֵסְּוִה | דַסָי | הֶּתַא
 יא יִׁשיִרֹוה | יִדְּסִיְתִה יִדָּסַי יִדְסְּוִה יֵדָסִי | ָּתַא
 :נ ּושירֹוה | ּודְּסיְתֶה ּודְּסַי ּודְסְּוִה ּודְסִי | םָּתַא
 | | הָנֶׁשַרֹוה | הֶנְדַּסִיְתִה הָנְדַּסַי | הָנְדִסְּנִה | הֶנְדִסִי | ןּתַא

 | ׁשיִרֹוה | רדָּסִיְתִה = מה פי | יין ז טו | דּסַי | דֵסְּוִה | דֹסֶי |

 | שיִרֹוהְּב | דָּסִיְתִהְּב | רֵּסַיְּ דֵסּוִהְּב דֹסיִּב |דֵּפיְתַהְּב || |  דֵסיְּב | דֵסָהְּב | דֹסיֵּב | =
 ׁשיִרֹוהְּכ | רֵּסַיְתַהְּכ דֵּסַיְּכ | דֵסֶנִהְּכ דֹסיִּכ

 ןִיַא
 ׁשיִרֹוהְל ְֵַתִהְל רֶסיל דֵסְּוִהְל דסיִל

 ׁשיִרֹוהֵמ | דּסְִתִהַמ | ײ| דָּסִּיִמ | דָסְּוַהמ דֹסיֵמ



 ןוכ ,םוק - שרש ו"ע יִחָנ תֵרְזִג 4 חּול
 ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב ןמָ

 לַעְפִה |  לִעְּפִה | לַעַּפְתִהְו לַעָּפ | לַעִּפ | לַעְפִנ | לֵעּפ ַײצ
 | יִּתְמַקּוה | יִּתְמִקַה ,יִתֹומיִקֲה ןיִּתְמַמֹוקְתֶה יִּתְמַמֹוק | יִּתְמִמֹוק | יִתֹונּוכְנ | יִּתְמַק | יִנֲא

 ְתְמַקּוה | ָּתְמִקַה ,ָתֹומ קה ןֶּתְממֹוקְתִה 6 ָּתְמִמֹק | ְּתְמַמֹק | ָתֹונּוכְנ | ָּתִמִק | הֶּתַא | ה
 ְּתְמַקּוה ְּתְמִקַה ,תֹומיִקֲה |ָּתְמִמֹוקְתַה | ָּתְמַמֹוק ְתְמִמֹוק | תֹונּוכְנ ןי טיש  ןויּתִא 0

 םקּוה םיִקָה םֵמֹוקְתִה םַמֹוק םֵמֹוק ןֹוכָנ םָק | אה ||

 הָמְקּוה הָמיִקָה הָמְמֹוקְתֶה | הָמֵמֹוק  הָמְמֹוק הָנֹוכְנ הָמָק | איִה 2
 ּונְמִקּוה ּונְמַקַה ,ּונֹומיִקֲה ונְּמִֹוקְתַה ן ּונְמַמֹוק | ּונְמַמֹוק | ּונֹונּוכְנ ּונְמַק ּונְחַנֲא 8

 םָּתְמַקּוה | םָּתְמִקָה ,םָתֹומיִקֲה ןםֶּתְמַמֹוקְתֶהְ םָּתְמַמֹוק | םֶּתְמַמֹוק | םָתֹונּוכְנ | םָּתְמַק | םָּתַא 6 =
 ןֶּתְמַקּוה | ןָּתְמִקַה ,ןֵתֹומיִקֲה | ןֶּתְמַמֹוקְּתִה ןֶּתְמִמֹוק | ןְּתְמִמֹוק | ןָתֹונּוכְנ ןָּתְמִק | ןֶּתַא 3

 ֹומְקּוה ּומיִקַה ּומְמֹוקְתִֶה | .ּומְמֹוק | ּומְמֹוק ּונֹוכְנ ּומָק ןןֵה-םֵה

 ףיפ םיִקמ םֵמֹוקְתִמ | םֶמֹוקְמ | םֵמֹוקְמ | ןֹוכְנ| םֶק | דִחָי|
 תֶמַקּומ הָמיִקְמ תֶמָמֹוקְתִמ | הָמָמֹוקְמ | תֶמָמֹוקְמ הָנֹוכְנ הָמָק ןהָדיִחְי | 8

 םיִּמְקּומ םיִמיִקְמ םיִמְמֹוקְתַמםיִמָמֹוקְמ ןםיִמְמֹוקְמ | םיִנֹוכְנ 6 םיִמָק |םיַּבַר | 8
 תֹומָקּומ | תֹומיִקְמ תֹומְמֹוקְתִמ תֹומָמֹוקְמ תֹומְמֹוקְמ | תֹונֹוכְנ ּתֹומָק יי א הי א 2

 םקּוא ! םיִקָא םַמֹוקְתֶא | םַמֹוקֲא | םֵמֹוקֲא ןֹוּכא יט טא םּוקָא | יִנֲא
 םקוּת םיִקָּת םֵמֹוקְתִּת | םַמֹוקְּת | םַמֹוקְּת ןֹוּכִּת םּוקָּת | הָּתַא

 יֵכָקּוּת יִמיִקָּת יִמְמֹוקְתִּת | יִמְמֹוקְּת | יִמְמֹוקְּת יִנֹוּכַּת יִמּוקִּת ְּתַא |

 םקּוי םִיִקָי םַמֹוקְתִי | םַמֹוקִי | םֵמֹוקְי ןֹוּכַי | םּוהָי | אה | 8
 םַקּוּת םיִקָּת םַמֹוקְתִּת | םַמֹוקְּת | םַמֹוקְּת ןֹוּכַּת םּוקָּת | איִה | |

 םקּונ םיִקָנ םַמֹוקְתָנ םַמֹוקְנ םַמֹוקְנ ןֹוּכִנ םּוקָנ ןּונְחַנֲא }

 ּומְקּוּת ּומיִקָּת ּומְמֹוקְתִּת | ּומְמֹוקְּת | ּומְמֹוקְּת | ּונֹוּכִּת | ּומּוקָּת | םָּתַא | 5
 הָנְמִקּוּת | הָּנָמיִּקַּת ,הָנְמַקְּת |הָנְמִמֹוקְתִּת הָנְמִמּוקְּת ןהָנְמִמֹוקְּת | הָּנִֹּּת | הָנְמִקְּת | ןֶּתַא | 8

 ּומְקּוי ּומיִקָי ּומְמֹוקְתִי | ּומְמֹוקְי | ּומְמֹוקִי ונֹוּכִי ּומּוקִי םֵה

 הָנְמַקּוּת הָנָמיִּקַּת .הֶנְמִקָּת הנה קסו ןנוזִה וי הנתפ ןי המת ויהיו = | הָנְמַמֹוקְּת הָּנֹּכִּת | הָנְמִקֶּת ןַה

 םֶקָה םֵמֹוקְתַה | | םֵמֹוק ןֹוּכִה |+  טפ6 ןשיןטה ןאפ םק ןהתא ןב םּוק | הָּתַא ֶרֶּד

 יא יֵמיִקָה יִמְמֹוקֲתַה יא יִמְמֹוק יֵנֹוּכֶה יִמּק | 28 | יּוּוִצ
 ּומיִקָה ּומְמֹוקְתֶה ּומְמֹוק ּונֹוּכִה ּומּוק | םֶּתִא (לעֿפַאב

 הָּנִמיִקֲה ,הָנְמִקָה | הָנְמִמֹוקְתִה } הָּנֹּנִה | הֶנְמִק .הָנמִמּוק ןח!? נח ןקחנמק | ןפא | ןָּתַא

 | םיִקָה םֵמֹיקְתֶה | מו ןֹוּכִה | םּוק . טשק| מת םק| = ןאו א
 יי לֵעֹּפַה

 | םיִרָהְּב םמֹוקְתַהְּ םַמֹוקְּב | ֹוּכִהְּב םּוקְּב
 םיִקָהְּכ םֵמֹוקְתַהְּכ םַמֹוקְּכ | ןֹוּכִהְּכ |  םּוקְּכ 2
 א םיִקָהְל םַמֹוקְתִהְל = םַמֹוקְל | ןֹוּכִהְל םּוקָל ם"לכב

 םיִקָהַמ םֵמֹוקְתִהַמ םֵמֹוּקַמ ןֹוּכִהמ םּוקמ ׂו



 יו

 טייהנעגנַאגר

1 

: 

 טפנוקוצ -- דיִתָצ

 ןיב ,ריש - שרש י'ע יה 5 םּול
 נב | ?קנמ

 - ִעְפִה |לַעַּפְתִה| לַעָּפ | לַעְּפ | לַעְפִנ | לַעָּפ | / ןיײ* לע | אי
 יִֵתֹונּובְנ בי יִנֲא

 ָתֹונּובְנ ָתְרַׁש הָּתַא

 תֹונּובְנ | ְּתָרַׁש | ְּתַא
 ןֹובָנ רֶׁש אּוה

 הָנֹובְנ הֶרֶׁש איִה

 ּונֹונּובְנ ּונָרׁש ןּונְחֵנֲא

 םָתֹונּובְנ | םֶּתְרַׁש | םָּתַא

 ןָתֹונּובְנ | ןּתְרִׁש | ןֵּתַא

 ּונֹובְנ ּורָׁש ןֵה-םֵהְו = |

 ןֹובָנ רֶׁש רו ן|ש

 הָנֹובְנ | הָרָׁש |הֶדיִחְי
 םיִנֹובָנ | םיִרָׁש | םיֵּבַו

 תֹונֹובְנ | תֹרָש | תטב

 ןֹוּבֶא ריִׁשָא | יִנֲא

 ןֹוּבִּת ריִׁשָּת | הָּתַא

 יֵנֹוּבִּת יֵריִׁשֶּת | ָּתַא

 ןֹוּבִי ריִׁשָי אּוה

 ןֹוּבִּת ריִׁשָּת איִה

 ןֹוּבִנ ריִׁשָנ ּונְחַנֲא

 ונֹוּבִּת ּוריִׁשְּת | םָּתַא

 ָּנִּת | הָנְרַׁשְּת | ןֶּתַא
 וַנֹוּבִי ּוריִׁשָי םֵה

 הֶּנֹּבִּת | הָנְרַׁשָּת | ןַה
 ןֹוּבִה רִיָש הָּתַא

 יֵנֹוּבִה יִריִש ְתַא

 ּונֹוּבִה ּוריִׁש | םֶּתַא

 הָּנֹּבִה הָנְרַׁש ןֶּתַא

 ןֹוּבִה | ריִׁש יָה . | מת | .  | רנש | ןיָה | רש | ןָא

 ןֹּבהְּב | ,ריִטְּכ| 1
 ןֹוּבִהְּכ | ריִׁשְּכ
 ןֹוּבִהְל ריִשָל

 ֹוּבִהַמ | ריִׁשִמ

 בי טש

 2 עב טי

 ןינב יב | ףופ | ףימ | קו ןינב

 לַעִּפ לַעֶּפ | לַעַּפ | לַעְפִנ | לַעָּפ - לַעָּפ
 יִּתְרַרֹוש | יִּתְרַרֹוש

 ָתְרַרֹוש | ָּתְרַרֹוש

 ְתְרַבֹוש | ָּתְרַרֹוש

 רַרֹוׁש רַרֹוש

 הָרְרֹוש | הֶרְרֹוש

 ּונְרַרֹוש | ּונְנַרֹוש

 םָּתְרַרֹוׁש | םָּתְרַרֹוש

 ןֶּתְרַרֹוש | ןֶּתְרַרֹוש

 ּורְרֹוש ּורְרֹוׁש

 רָרֹוׁשְמ רֵרֹוׁשְמ

 הָרָרֹוׁשְמ | תֶרֶרֹוׁשְמ
 םיִרָרֹוׁשְמ | םיִרְרֹושְמ

 תֹורָרֹוׁשְמ | תֹורָרֹוׁשְמ

 רַרֹוׁשֲא רָרֹוׁשֲא

 רֵרֹוׁשְּת רָרֹוׁשָּת

 יִרְרֹוׁשְּת | יִרְרֹושְּת

 רַרֹוׁשָי רֵרֹוׁשִי

 רֵרֹוׁשְּת רֵרֹוׁשְּת

 רַרֹוׁשְנ רָרֹוׁשְנ

 ּורְרֹוׂשְּת | ּורְרֹוׁשְּת
 הָנְרַרֹוׁשְּת | הָנְרַרֹוׁשְּת

 ּורְרֹוׁשְִי | ּורְרֹוׁשִי

 הָנְרַבֹוׁשְּת | הָנְררֹוׁשְּת

 רֵרֹוׁש

 יךְרֹוׁש

 ּורְרֹוׁש

 הָנְרַרֹוׁש

 רָרֹוׁש

 רֵרֹוׁשְּב

 יא רֵרֹוׁשְּכ

 צ רֵרֹוׁשְל

 רָרֹוׁשִמ

 1 ר
= 

 יב 3

 ןינב | ןינב | טו

 לַעָּפֶה . לַעְפֶהְ| ל ליִעַּפִה | לַעַּפְתִה

 ִּתְוַבּוה | יִּתְנַבַה ,יִתֹוניִבֲה ןיִּתְנַנֹוּבְתִה

 ְתְנַבּוה ָּתְנַבַה ,ָתֹוניִבֲה ָתנַנֹוּבְתֶה

 ְּתְנַבּוה ָּתְנַבֲה ,תֹוּניִבֲה | ָּתְנַנֹוּבְתִה

 ןֵבּוה ןיִבַה ןֵגֹוּבְתִה

 הָנְבּוה הָניִבֲה הָנְנֹוּבֶתִה

 ּונֵבּוה ּוּנַבַה ,ּונֹוניִבֲה ּנַנֹוּבְתִה |
 םֶּתְובּוה | םָּתְנַבַה ,םֶתֹוניִבֲה ןםֶּתְנַנֹוּבְתִה

 ןֶּתְנַבּוה | ןֶּתְנַבַה ןֵתֹוניִבֲה | ןְּתְנִנֹוּבְתִה

 ּונְבּוה ּוניִבֲה ונְנֹוּבְתִה

 ןֶבּומ ןיִבַמ ןֵנֹוּבְתִמ

 תַנָבּומ הָניִבְמ תֶנְנֹוּבְתִמ

 םיִנָבּומ םיִניִבְמ םיַנָנֹוּבְתִמ

 תֹונָבּומ תֹוניִבְמ תֹונְנֹוּבְתִמ

 בא ר ןיִבָא ןֵנֹוּבְתֶא

 ןבּוּת ןיִבָּת ןֵנֹוּבְתִּת

 יָנְבּוּת יָניִבָּת יָנְנֹוּבְתִּת

 ןבוי ןיִבָי ןֵנֹוּבְתִי

 ןֵבּוּת ןיִבָּת ןֵנֹוּבְתִּת

 ןבּונ ןיִבְנ ןֵנֹוּבְתִנ

 ּונְבּוּת ּוניִבָּת ונְנֹוּבְתִּת

 הָּנַבּוּת הָניֶניִבְּת ,הֶּנַבָּת | הֶּנַנֹוּבְתִּת

 ּונְבּוי ּונְנֹוּבְתִי

 הָּנַבּוּת הָּנִניִבְּת ,ה הָּנַנֹוּבְתִּת

 בי ןִנֹוּבְתַה

 יא יִניִבָה יֵנְנֹוּבְתִה

 ּוניִבָה ּונְנֹוּבְתִה

 הָּנִניִבֲה ,הָּנַבֲה | הֶּנִנֹוּבְתִה

 ןיִבֶה ןֵנֹוּבְתִה

 ןיִבָהְּב ןֵגֹוּבְתַהְּב

 ןיִבָהְּכ ןֵנֹוּבְתִהְּכ
 ןִיִא :

 ןיִבָהְל ןֵנֹוּבְתִהְל
 ןיִבָהַמ ֵנֹוּבְתִהמ



 אלמ ,ארק - ׁשרׁש א'ל יִחָנ תַרְִּג 6 ַחּול

 ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | קנב | .ץינב שי
 תהההטקטד עטשששי-) ףּוּג |

 ַעְפֶה | ליִעְפִה | לַעַּפְתִה | לַעְּפ | לֵעְּפ ָפֶה | ליִעְּפִה |לֵעַפְתִה| לַעְּפ | לַעְּפ | לְַפִנ |(לקלַעֶּפפ8 |י* רי* | טצ

 יִתאֵרְקָה רקָה| יִֵרְִ |יִתִֹּמְתַה| יִתאִֵּמ | יִּתִָּמ | יִּתֵרְקִנ | יִּתאָרָק | יִנֲא | = יִתאֵרְקִה יִתאֵּלמְתַה יִתאֵּלֶמ | יִתאֵּלֵמ | יִתאֵרָקִנ | יִתאָרָק | יִנֲא
 ָתאֵרָקָה | ָתאֵרָקִה |ָתאּלַמְתִה | ָתאֵלָמ | ָתאֵּלִמ | ָתאֵרְקִנ | ָתאֶרְק | הֶּתַא| 8

 תאֵרְקֶה | תֹאֵרְקִה תאֵּלַמְתֶה תאֵּלִמ תאֵּלִמ | תאִרְקַנ ְתאָרְק | ָּתַא | |

 אָרֵקָה | איִרָקִה אֵלַמְתַה אָלָמ אֵּלִמ אָרָקִנ אָרָק | אה |
 הָאְרָקָה | הָאיִרְקִה | הָאְלמְתִה הָאְלְמ | הָאְלִמ | הָאְרְקִנ | הֶאְרִק | איִה =
 ּונאֵרְקֶה | ּונאֵרְקִה ּונאֵּלַמְתֶה ונאֵלְמ ונאֹּלַמ ּונאֵרְקִנ | ּונאָרָק ןּונְחַנֲא | 4
 םָתאֵרְקַה | םָתאֵרְקִה ןםָתֹאֵלַמְתַה םָתאֵלְמ םָתאֵלֵמ | םָתאֵרְקִנ | םֶתֹאָרְָק | םֶּתַא 8

 ןֵתאֵרֵקָה | ןֵתֹאֵרֵקִה ןְתאֵּלַמְתֶה ןְתאֵלְמ ןָתאֵּלִמ | ןֶתאֵרְקִנ | ןֶתאֵרְק | ןֶּתַא | 8
 ּואְרָקָה | ּואיִרְקִה | ּואְּלַמְתַה ּואָלָמ ּואְּלִמ | ּואְרְקִנ ּואְרָק ןןַה-םֵה

 אָרְקֶמ | איִרְקִמ הי שי עי בי בי ימ אֵלַמְתִמ | אָלְמִמ | אֵּלַמְמ אָרְקִנ אֵרֹוק | דיִחָי | = יא | =
 תאֵרְקֶמ | הָאיִרְקִמ |תֹאֵּלַמְתִמ תאֵלְמִמ תאֵלַמְמ תאֵרְקִנ | תֹאֵרֹוק ןהָדיֵחְי | 8-
 םיִאָרְקִמ !םיִאיִרְקַמ ןםיִאְּלַמתִמ םיִאִָמְמ םיִאָּלַמְמ םיִאָרְקִנ | םיִאָרֹוק | םיִּבַר 2
 תֹואָרְקֶמ | תֹואיִרְקַמ ןתֹואָּלַמְתִמ תֹואְלְמִמ  תֹואְּלִמְמ תֹואָרְקִנ | תֹואְרֹוק ןתֹוּבַר 8

 אָרֵקֲא | איִרְקַא | אֵּלַמְתֶא | אָלְמֲא | אֵלְמֲא | אֵרְּקִא | אָרְקֶא | יִנֲא
 אָרְקִּת | איִרְקַּת אֵלַמְתִּת | אָּלִמְת אֵלַמְּת אֵרָּקִּת | אָרְקִּת | הָּתַא

 יִאְרָקְּת | יִאיִרְקַּת | יִאְלִמְתִּת | יִאְּלִמְּת יִאְלַמְּת | יִאְרּקִּת | יִאְרִקִּת | ְּתַא | =
 אָרָקְי | איִרֵקִ אֵּלַמְתִי אָלָמִי אֵלַי אָרָּקִי אָרְקִי | אה | 8

 אָרְקִּת | איִרְקַּת | אֵּלַמְתִּת | אָלִמִּת | אֵלַמְּת | אֵרָּקִּת | אְרֵקִּת | א" ׂן
 אָרָקְנ | אירְקִנ אלַמְתִנ אֶלְמְנ אֵלַמְנ | אֵרָּקִנ אֶרָקִנ ןּונְחַנֲא | 4
 ּואְרְקִּת | ּואיִרְקַּת | ּואְלַמְתִּת | ּואְלִמְּת ּואְלַמְּת ּואְרָּקִּת | ּואְרָקִּת | םֶּתַא | 2
 הָנאָרְקִּת | הָנאֶרְקַּת ןהָנאֶּלַמְתִּת | הָנאֶּלֶמְּת ָּנִאְלַמְּת הָנאֶרְּקִּת | הָנאִרְקִּת | ןְּתַא | 8

 ואָרְקִי | ּואיִרְקַי | ּואְּלַמְתִי | ּואְּלִמִָי | ּואְּלַמְי | ּואָרָּקִי | ּואְרָקְי | םֵה
 הָנאָרְקִּת | הָנֹאְרְקַּת הָנאָּלַמְִּ הָנאָּלְמִּת  הָּנְִֶמְּת הָנאֶרְּקִּת | הָנאֶרְקִּת | ןַה

 אֵרְקַה אֵלַּמְתַה אֵלמ אֵרָּקִה יאן ראי ןא* אָרָק | הֶּתַא | .ֶרֶּד

 ןיַא | ר? יא יִאְלַמְתַה | יִאְלמ | יִאְרִּקַה | יִאְרִק | ְּתַא יו
 - | ּואיִרֵקַה ּואְלַמְתֶה ּואְלַמ | ּואְרָּקִה ּואָרֹק | םֶּתִא | לעֿפַאב

 | הָנאָרְקַה הָנאֶלַמְתִה | הֶנאָּלִמ | הָנאֶרָּקִה | הָנאָרְק | ןֵּתַא | = -

 | : = : 4 * 2 לַעֹּפַה | איִרְקַה | אֵּלַמְתִה | | אֵּלַמ | אֵרָּקִה | אֹרָק | ש

 | אֵרָקַהְּב | אֵּלִמְתִהְּב אֵלַמְּב | אֵרָּקִהְּב | אֹרְקִּב |

 ןיַא | "הה | אֹלֹמְתְַּ ןיא אֵּלִמְּכ | אֵרָּקַהְּכ | אֹרְקִּכ םָפ
 |  אֵרָקַהְל | אֵּלַמְתִהְל * | אֵּלַמְל | אֵרָּקִהְל {| אֹיקל ם"לכב

 | אֵרָקַהְמ | אֵּלַמְתִהַמ אֵלַּמִמ | אֵרָּקִהְמ | אֹרְּקִמ
 -. . שת", תתע:. = -+- הי ,...,.....-.--



 רַבְצ

 ַאגרַאפ --

 טייהנעגנ

: 

 טפנוקוצ -- דיִתְפ

: 

 ףּוג

 יָנֲא

 הָּתַא

 ְתַא

 אוה

 איִה

 ּונְחַנֲא

 םֶּתַא
 ןֶּתַא
 ןֵה-םֵה

 יִחָי

 הָדיִחְי

 םיִּבַר

 תֹוּבַר

 ד

= 

 דעט ואיטנ-=ייב

 יַחָנ תֵרְזִּג 7 חּול

 ןינב

 יִתיִלְּג
 ָתיִלְּג
 תיִלָּג

 הל
 הָתְלֶּנ
 ּוניִלְּג

 םָתיִלְּג
 ןֶתיִלְּג
 ּולְּנ

 הָלֹוּג

 הָלֹוּג

 םיִלֹוּג

 תֹולֹוּג

 הָלְנָא

 הָלְגִּת

 יִלְגַּת

 הָלְגִי

 הָלְגִּת

 הֶלְגִנ

 ּולְגִּת

 הָניִלְגִּת
 ּולְגִי

 הָניִלְגִּ

 הֵלְּג
 יִלְג

 ּולְג

 הָניִלְּג

 תֹולְּג

 תֹולְגְּב
 תֹולְגִּכ
 תֹולְגִל
 תֹולְּגִמ

 = עא עי יא א יי א

 מט 2 ען

 לַעְפִנ ר לַעָּמ

 יִתיֵלְגִנ

 תיִלְגִנ

 תיִלְגַנ

 הלְגִנ
 הָתְלְנִנ
 ּוניֵלְגִנ

 םָתיִלְגִ

 ןֶתיִלְנ
 ּולְגִנ

 הֶלְגַנ

 תיִלְגִ

 םיִלְגָנ

 תֹולְגִנ

 הָלְּנֶא
 הָלּגִּת
 ילָּגִּת

 הֶלָּנִי
 הָלָּנִּת

 הָלָּנִ
 ּולָּנִּת
 הָניִלְּגִּת
 ּולָּגִי
 הָניִלְּגִּת

 הֵלָּנִה
 יִלְגִה

 ּולָּנִה

 הָניִלְּגַה

 תֹולָּגִה

 תֹולָּגִהְּב
 תֹולּנִהְּכ
 תֹולָּגִהְל

4 
1 

 | תֹולָּנִהֵמ

 ןינב

 לַעַּפ

 יִתיִלָּג

 ָתיִּלִג

 תיִלְג

 הֶּלִּג

 הָתְלִּג

 ּוניִּלִג

 םֶתיִּלִּג

 ןֶתיִּלּג
 ּולִּג

 הֶּלַגְמ

 הֶלַגְמ
 םיִּלַגְמ

 תֹוּלַגְמ

 הֶּלִגֲא
 הֶּלַגְּת

 ִלְַּת

 ֶּלגְי

 ְֶַּת

 ֶּלַגְ

 ּולֵגְּת

 ּוּלַּג

 הָניִּלּג

 תֹולַּג

 תֹוּלַגְּב
 תֹוּלַגְּכ
 תֹוּלַגְל
 תֹולַּגִמ

 הלג -שרש היל
 ןינב . ןנב | ןינג | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | | ןינב | ןינב |

 ַעְמִה | ליְִּמִה | ַעְַתִה | לַעְּפ | לַעְּפ | לַעְפִנ (לק לַעָפ ן'י .לַעפֶה | ליִעְּפִה | לעַפְתִה | לַעְּפ | לַעַּפ |
 יִתיֵלְגָה | יִתיִלְגִה |יִתיִלֵגְתִה { יִתיִלְּג || יה | ִילגִה | יִתלִג| יי | יִיֵלִנ  יִתיֵלג | יִנַא | =

 ָתיִלְגֶה | ָתיִלְגִה | ָתיִּלַגְתֶה תיִלְג
 תיֵלְגֶה תיִלְגִה תיִּלַגְתִה תיִלְ
 הְָגָה הֶלְגַה | הֶּלֵגְתֶה הֶֶ
 הָתְלִגֲה | הָתָלְגִה | הָתֶּלִגְתִה הָתָלְּג

 ּוניֵלְגֶה | ּוניֵלְגִה | ּוניִּלַגְתֶה ּוניִלְג
 םָתיִלְֶה םָתיִלְגַה םֶתיִּלְַתִה םָתיִלְ
 ןתיִלְגה ןָתיִלְגִה ןֵתיִלגְתַה ןְתיְִ
 ּולָגֲה - מה | ילנַה | לתת | ילָג | לג | ילנ| יג ןיַה| = ּולְגִה | ּולֵּגְתִה ּולְג

 הֶלְגֶמ . הֶמ| הל הלחמ| רִמ| הָלְמ| הָלמ| הָלֹ || הָלְגַמ | הֶּלַגְתַמ הָּלִגְמ
 הֶלְגֶמ הֶלֶגַמ הֶַּגְתִמ הָָנְמ
 םיִלָגֶמ | םיִלְגִמ | םיִּלַגְתִמ | םיִּלָגְמ
 תֹולְגֶמ | תֹולְגַמ | תֹולַגְתַמ ֹוּלְגִמ

 הָלְגָא הָלְגַא | הֶּלַגְתֶא הֶלִגֲא
 הָלְגָּת הָלְגַּת | הָּלִגְתִּת הֶּלָנְּת
 יִלְגֶּת ִלנַּ יֵַגְתִּת יִֶָּת

 הֶלְגִי הָלְגַי ֶַּגְתִי הֶּלָגְי
 הָלְגָּת הָלְגַּת ֶּלַגְתִּת הְֶָּת
 הְָגָנ | הָלְגַנ ֶַּגְתִנ הְִֶנ
 ּולְגָּת ּולְגַּת | ּולֵגְתִּת ּולְגְּת
 הָניִלְגֶּת הָניִלְגַּ הָניִלַגְתִּת הָניִלְגִּת
 ּולָגִי ּולְגַי ּולֵגְתִי ּולָגִ
 הניִלְגִּת | הָנֵיְלְַּ הָניִּלגְתִּת הָנילְגִת

 - | הל | התה| |  הלג| הָלַָה| הלְג |הָּתַא | | ֵַּנְתִה |
 יִלְגַה | יִלַּגְתִה

 : ּולְגַה | ּוּלַּנְתִה 1

 הָניִלְגַה | הָניִּלְַתִה

 | תֹולְגַה | תֹוּלַּגְתִה | |

 תֹולגַהְּב | תֹולַּגְתִהְּב
 ו תֹולְגַהְּכ | תֹוּלְַּתהְּכ 0
 ןיא תֹולְגַהְל | תֹוּלַּגְתִהְל =

 ו תֹולְגַהִמ תֹוּלַּנְתִהַמ



 ךלי -שרש יפ יִרְסַח תַרְוִּג 8 חּול
 ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב אז
 --| ףּוג | .-י

 ַעְפִה | ליעְפִה | לַעַּפְתִה | לעֶּפ | לַעְּפ | לַעְפנ | לַּפ 7
 יִּתְדַלּוה | יִּתְדַלֹוה ןיִּתְרַּלְִתִה | יִּתְדֹלִי | יִּתְרּלִי | יִּתְדִלֹונ | יִּתְדִלְי | יִנֲא

 ָּתְדַלּוה | ָּתְדִלֹוה | ָּתְדַּפְִתִה |  ָּתְרֹּכִי |  ָּתְרַלִי | ָּתְדִלֹונ | ָּתְדִלִי | הֶּתַא| =
 ְתְדלּוה | ְָּרלֹוה | ְְדיְתִה | ְּתְרַלְי | ָתְדֹלִי | ְּתְדנ | ָתְדלְי | ְּתַא| }

 דַלּוה | דיִלֹוה | דֶּלִיְתִה דַלָי דֵלָי דֵלֹונ רֵקָייו אה

 הָדְלּוה | הֶדיִלֹוה | הָדְלִיְתַה | הֶדָלִי | הֶדֶּלִי | הָדָלֹנ| הֶדָלָי | איֵה |
 ּונְדלּוה | ּונְדֵלֹוה | ּונְדַּלִיְתִה | ּונְדַלִי ּונְדלִי | ּונְדֹלֹונ ּונְרַלִי ןּונְחַנֲא | 42
 צ 1

 םָתר | הכרה תַהֹפְתִה | םְְִַּי | םֶּתְדִַי | םָתְרלונ |/ םֶּתְדלְי | םָּתַאְ/ 2
= 2 

 ןֵּתלּוה | ןֵּתְרַלֹוח ןֵּתְּיְתִה | ןֶּתְרלִי | ןֵּתְרִלִי | ןֵּתְרלֹונ | ןֵּתְדִלְי | ןֵּתַא | ק
 ּודְלּוה | ּודיִלֹוה | ּודְּלִיְתַה ּודְלִי |/ יח | ודקמ ּודְלִי |ןַה-םֵה

 יע

 דָלּומ | דיִלֹומ | דּלִיְתִמ דֶלֶיְמ דֵלֵיְמ דָלֹונ | רַלֹש דיִחָי | =

 תֶדְלּומ | הָדיִלֹומ | תֶדּלִיְתִמ | תֶדֶלַיְמ | תֶדֶלִיְמ | תֶדֶלֹונ | תֶדֶלֹי ןהָדיֵחְי |
 םיִדָלּומ | םיִדיִלֹומ | םיִדָלַיְתִַמ | םיִדְּלִיְמ | םיִדְלַיְמ | םיִדָלֹונ | םיִדְלֹי | םיִּבַר 2

 תֹודָלּומ | תֹודיִלֹומ ןתֹודָליְתִמ | תֹודְלֶיְמ | תֹודְלַיְמ | תֹודָלֹונ | תֹודְלֹוי |תֹוּבַר | ?

 דַלּוא | דיִלֹוא | רֵּלִיְתֶא דַּליֲא דֵּלַיֲא דֵלְוֶא דלא | יִנֲא
 דַלּוּת | דיִלֹוּת | דֶּלִיְתַּת דַלִיְּת דֵּליְּת דֵלְוַּת דֵלֵּת | הֶּתַא

 ידְלּוּת | יִדיִלֹוּת | יִדְּלִיְתִּת | יִדְּלַיְּת | יִדְלַיְּת | יִדְלְנִּת | ידְלַּת | ְּתַא | =
 דַלּוי | דיִלֹוי | דֵּלִּיְתִי דַּלַי דֶלַ לו דֹלֵי | אה | 8

 דלוח | קילוש'| דֹליִתַּתְו .רֵלְיְּתַו דֵליְּת | ןדֵּלְוִּת ַלָּת| איי
 דַלּונ דיִלֹונ דֶּלִיְתִנ דַּלִיָנ דֶּלִיְנ דֵלוְ דֵלַנ ןּונְחִנֲא |

 ּודְלּוּת |  ּודיִלֹוּת | ּודְּלִיְתִּת |  ּודְלִיָּת ּודְלִיָּת ּודְלְוַּת ּודְלַּת | םֶּתַא | 8

 הָנְדַלּוּת | הֶנְדַלֹוּת ןהָנְִִּיְתִּת | הָנְדַלִיְּת | הָנְרִלַיְּת | הָנְדַלְנִּת | הָנְרַלַּת | ןֵּתַא | 8
 ּודְלּיי | ּודיִלֹוי | ּודְּלִיְתִי ּודְלִיְי ּודְלִיי ּודְלְּוִי ּודְלֵי | םֵה

 הָנְדלוּת | הָנְדַֹוּת ןהָנְרִּלִיְתִּת | הָנִַּיְּת | הָנְרלְִּת | הָנְדלנִּת | הָנְדלַּת | ןֵה

 דֵלֹוה | רֵלֵיְתִה | | דֶּלַי דֵלְּוִה דַל | הֶּתַא רֶד

 ןיא יִדיֵלֹוה | יִדְּלִיְתִה יא יִהָלַל | . ירְלְנַה יִדֵל | ְּתַא | יּהִצ
 ּודיִלֹוה | ּודְלִיְתִה ּודְלֵי | ּודְלנִה ּודָל | םֶּתַא ןלָעּפַאב

 הָנְרַלֹוה | הָנְדלַיְתַה הָנְדִלִי | הֶנְדַלַה | הָנְדִל | ןָּתַא ||
 םֵׁש

 ילוו : . ;
 | ריִלֹוה | ַּלִיְתַח | | דֵלַי | דֵלָנִ | תֶדָל לֵצֹּפַה

 יִלֹוהְב | רַליְתְַּב ֵליְּב | רֵּכַהְּב | תֶרֶלְ
 א ריִלֹוהְּכ | דֶּלִיְתָהְּכ : דֵּלַיְּכ | דֵלְּוִהְּכ | תֶדֶלְּכ זי

 דיִלֹוהְל | דֵּלַיְתִהְל '""| !רֵליְל | הֹלְוְהְלִיְו - תָּלִקַל םיקבב
 דיִלֹוהַמ | דֵלַיְתֶהַמ | | רֶלּיֵמ | רֵלְנִהַמ | תֶדֶּלִמ



 לצנ ,לפנ--ושרש ;נ?פ.יָרְסחי תרָזג 5 םול

 ןִמָו
 טַײצ

 יִנֲא

 הָּתַא
 ְתַא
 אּוה
 איִה
 ּונְחַנֲא
 םֶּתַא
 ןֶּתַא
 ןֶה-םֵה

 טייהנעגנַאגרַאֿפ -- רַבָצ

 דיִחָי

 הָדיִחְי

 םיִּבַר

 תֹוּבַר

 יִנֲא

 הֶּתַא
 ְתַא
 אּוה

 טֿפנוקוצ -- דיִתְצ
= 
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 ם"לכב

01 
1 
 אן

 ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב

 ִּתְלַצְנ | יִּפלצנ | יִתלצנ | יִּתלסִנ | ינַא|= = יִּתְלַפְנ

 ּתְלַפְנ
 ּתַָפְנ
 לַפְנ

 הָלֶפְנ
 ּונְלַפְנ
 םֶּתְלַפְנ
 ןָּתְלַפְנ
 ּולָפְנ

 לַפֹונ

 תֶלֶפֹונ
 םיִלָפֹונ

 תֹולְפֹונ

 לֹּפֶא
 לֹּפִּת

 יִלָּפִּת

 לֵּפִי
 יִלְפ ִּת

 לֹּפַנ
 ּולְּפִּת

 הָנְֹפַּת
 ּולְּפִי
 הָנְלֹפִּת

 לֿפְנ

 יֵלְפִנ
 ּולָפִנ
 הָנלֿפָנ

 לֿפְנ

 לֹפְנִּב
 לֹפְנִּכ

 (לֿפל)לֿפְנִל
 לֹפְּנִמ

 ָּתָלִצְנ
 ְתָלַצְנ

 לֵצָנ

 הָלְצְנ

 ּנְלֵצְנ

 םֶּתְלִצִנ
 ןֵּתְלִצְנ
 ּולָצְנ

 לֶצֶנ
 תֶלֶצְנ

 םיִלָצִנ
 תֹולָצִנ

 לֵצָּנֲא

 לֵצָּנּת

 יִלְצֶנִּת

 לֶצָּנִי
 לֵצָּנֶּת
 לֵצָּנִנ
 ּולְצָּנִּת

 הָנְלַָּנִּת
 ּולְצֶּנִי

 הָנְלַצָּנִּ

 לֵצָּנִה

 יִלְצֶּנַה
 ּולְצָּנַה

 הָנְלַָּנַה

 | לֵצָּנִה

 לֵצָּנַהְּב
 לֵצִָּהְּכ
 לֵצָּנַהְל
 לֵצָּנִהַמ

 ַעְפ | לַעְָפֶה | ליִעָפֶה  לַעְַּתִה | לַעְּפ | לַעְפִ | לַעְּפ | לַעְפִנ |(ללעְפ) ן"י*
 ִּתְלִצְנ | יִּתָלַצִנ
 ָּתְלִצִנ | ָּתְלַצִנ

 ְּתְלִצְנ | ְּתָלִצִנ
 לֵצנ לֵצָנ
 הָלְצְנ | הָלְצִנ
 ּונְלִצְנ | ּונְלֵצְנ
 םֶּתְלִצְנ | םֶּתְלַצַנ

 ןֶּתְלִצִנ | ןֶּתִלִצִנ
 ּולְצִנ ּולְצִנ

 לָצְנְמ לֵצַנְמ
 תֶלֵצָנְמ | תַלֶצַנְמ
 םיִלָצְנְמ | םיִלְצַנְמ

 תֹולָצְנִמ | תֹולְצַנְמ

 לֵצְנֲא לֵצַנֲא
 לַצְנְּת | לֵצֵנְּת
 יִלָצנְּת | יִלְצַנְּת
 לֵצְנִי לָצנָי
 לֵצָנְּת | לֵצֵנְּת
 לֵצְנֶנ לֵצֵנְנ
 ּולְצָנְּת | ּולְצַנְּת

 הָנְלַצְנִּת | הֶנָלַצַנְּת
 ולְצְנִי | ּולְצִנ
 הָנְלַצְנְּת | הָנְלִצַנְּת

 לֵצַנ
 יִלְצַנ
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 | הָנְלִצַנ

 | לֵצַנ

 לֵצֵנְּב
 יא - 9 = לֵצַנּכ

 = לֵצַנְל
 לֵצַּנִמ

 ִּתְלִצַנְתַה
 ָּתְלִצַנְתִה
 ְּתְלַצַנְתִה
 לֵצַנְתֶה

 הָלְצִנְתַה
 ּונְלֵצַנְתִה
 םֶּתְלִצַנְתִה
 ןּתַלִצִנְתִּה
 ּולְצַנְתֶה

 לֵצַנְתִמ

 תֶלֵַנְתִמ

 םיִלְצַנְתִמ
 תֹולְּצַנְתִמ

 לֵצַנְתֶא

 לֵצַנְתִּת

 יִלָצַנְתִּת
 לֵצַנְתִי

 לֵצֵנְתִּת !
 לֵצַנְתִנ

 ּולְצַנְתִּת

 ָנְלִצַנְתִּ
 ּולְצַנְתִי
 הָנְלִצַנְתִּת

 לֵצַנְתַה
 יִלְצַנְתִה
 ּולְצַנְתִה
 הָנָלִצַנְתֶה

 לֵצַנְתִהְל
 לֵצַנְתִהֵמ

 ִּתְלַּפִה

 ְּתְלַּפָה

 תְלַּפִה

 ליּפִה

 הָליִּפִה

 ּונְלַּפִה

 םֶּתְלַּפָה

 ןֶּתְלַּפִה

 ּוליִּפִה

 ליִּפַמ

 הָליִּפַמ

 םיִליֵּפמ

 תֹוליֵּפַמ

 ליִּפִא

 ליִּפַּת
 יִליֵּפָּת

 ליֵּפַי

 ְליּפַּת

 ליִּפַנ

 ּוליִּפַּת

 הָנְַּפּת
 ּוליָּפַי

 הָנְלַּפַה

 ִּתְלַּפָה
 ָּתְלַפָה

 תְלַפָה

 לַּפָה
 הֶלֶפֶה
 ּונְלַּפָה
 םֶּתְלַּפָה
 ֶּתְלַּפִה
 ּולְּפָה

 "שש וש 'וש יי *ת' יאי

 י+ יע .-1 4

 רזי רו } =

 רעצ*

 יע יע; 3 .. ש וה וש .צ

 =-2 ר ש
 =ז

 ++ יע א ר
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 ּונ ןִמְז
 ױ טייצ

 יִנֲא

 2 הָּתַא | =
 ְתַא ֶן

 אוה
 ווה

 איֵה | 9
+5, 

 ּנְחַנֲא|
 א5+

 םֶּתַא | =
 ןֶּתַא |

 3 ים

 ןֵה-םֵה

 דיִחָי 6

 הָדיִזְי| ; 4
 םיִּבַר 8 יבר |8 2

 תֹוּבַר ם

 יָנֲא

 הָּתַא

 : ְּתַא ןקז
 אּוה | =

 איִה

 ּונְחַנֲא | ?י

 םָּתַא | =
 ווה

 ןֶּתַא ה

 םֵה
 ןַה

 הֵָּתֹא

 ְתַא 6
 תַא

 הַא לעֿפַאב
 ןּתַא

 םֵׁש

 לֵצֹּפַה

 םָצ
 "לבב

 ללג ,בבס - ׁשרׁש םיִלּופְּכַה תַרְזִּג 10 חול
 | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב | ןינב

 ַעַּפְתִה | לַעֶּפ | לַעְּפ | לַעְפִנ | (לקו לַעּפ
 יִתֹוּבַסְנ יֵתֹוּבַס
 ָתֹוּבַסָנ ָתֹוּבַס

 תֹוּבַסְנ תֹוּבַס

 בֵסֶנ בֵס

 הָּבַסָנ הֶּבַס

 ּונֹוּבַסְנ ּונֹוַּבַס |

 םָתֹוּבַסְנ םָתֹוּבַס !

 ןֵתֹוּבַסְנ |  ןֵתֹוּבִס
 ּוּבַסָנ ּוּבַס

 בָסֶנ ֿבבוס' בּפ

 הָּבַסְנ | תֶבָבֹוס הֶּבַס

 םיִּבַסְנ ןתֹובְבֹוס םיִּבַס

 תֹוּבַסְנ תֹובְבֹוס תֹוּבו תֹוּבַס

 בֵּסֶא בֹסָא

 בֵּסִּת בֹסֶּת

 יִּבַסְּת יִּבַסְּת
 בֵּסַי בֹסָי

 בֵּסִּת בֹסָּת

 בֵּסְנ בֹסֶנ

 ּוּבֵּסִּת ּובֹסָּת

 הָניִּבַּסִּתהנְַּסִּתהֶניִּבְסֶּתהֶנְבסֶּת
 ּוּבַסְי ּוּבֹּסִי

 הָניִּבַטִּתהָנְבַפִּת|הְניִּבַסֶּתהָנְבֹסִּת
 בֵּסִה בֹס

 יִּבַּסה יִּבַס
 וּבֵּסִה ּוּבֹס

 הָניִּבַּטִההֶנְבַּפִה|הֶניִּבס הָנְבֹס

 בֵּסַה בֹס

 בָּסֶהְּב בֹוסְּב

 בֵּסִהְּכ בֹוסְּכ

 בָּסִהְל בֹוסְל

 בֵּסִהְמ בֹוּסִמ

 יִּתְבַבֹוס

 ָּתְבַבֹוס
 ָּתְבַבֹוס

 בֵבֹוס

 הָבְבֹוס

 ּונְבַבֹוס

 םֶּתְבַבֹוס

 ןָּתְבַבֹוס

 ּובְבֹוס

 בֵבֹוסְמ

 תָבָבֹוסְמ

 םיִבְבֹוסְמ

 תֹובְבֹוסְמ

 בֵבֹוסֲא

 בֵבֹוסְּת

 יֵבְבֹוסְּת
 בֵבֹוסְי

 בֵבֹוסֶּת

 בֵבֹוסְנ

 ּובְבֹוסְּת

 הָנְבַבֹוסְּת
 ּובְבֹוסְי

 הָנְבַבֹוסֶּת

 בַבֹוס

 יָבְבֹוס

 ּובְבֹוס

 הָנְבַבֹוס

 | בָבֹוס

 בֵבֹוסְּב

 בֵבֹוסְּכ

 בֵבֹוסְל
 בֵבֹוּסִמ

 ןינב

 ליֵעְּפִה

 ָתֹוּבַסּוה |

 יִּתְבַסַה יִתֹוּבַסֲה ןיִּתְלַלֹוּגְתִה | יִּתְבַבֹוס

 ָּתְבַסַה ָתֹוּבִסֲה ןָּתְלִלֹוּגְתִה | ָּתְבַבֹוס
 ְּתְבַסַה תֹוּבִסֲה |ְּתְלַלֹוּגְתִה | ְּתְבַבֹוס

 בֵסָה לֵלֹוּגְתַה בַבֹוס
 הָּבַסַה הָלְלֹוּגְתִה | הָבְבֹוס
 ּונְבַסַה ּונֹוּבַסֲה .ּונְלֵלֹוּגְתִה |: ּונְבַבֹוס

 םֶּתְבַסֲה םָתֹוּבִסֲה ָּתְַלוְתִה םָּתְבַבוס
 ןָּתְבסֲה ןֵתֹוּבסֲה ןֶּתְלִלֹוּגְתִה | ןָּתְבַבֹוס
 ּוּבַסַה א ּולְלֹוּגְתִה ּובְבֹוס

 בֵסֵמ לֵלֹוּגְתִמ | בֶבֹוסְמ

 הָּבִסְמ תֶלֶלֹוּגְתִמ | תֶבֶבֹוסְמ

 םיִּבִסְמ םיִלְלֹּגְתִמ םיִבָבֹוסְמ
 תֹוּבֶסְמ תֹולְלֹוּגְתִמ | תֹובָבֹוסְמ

 / בא הבה . | ללטתא | בבא | בָבּסֲא | / בא |
 בֵסָּת לֵלֹוְּתִּת | בֵבֹוסְּת

 יִבַסָּת - ןיִלָלֹוּגְתִּת | יִבְבֹוסְּת
 בֵסָי לֵלֹוּגְתִי |/ בַבֹוסְי
 בֵסֵּת לֵלֹוּגְתִּת בֵבֹוסְּת

 בֵסָנ לֵלֹוּגְתִנ בֵבֹוסְנ

 ּוּבַסּת ּולְלֹוּנְתִּת | ּובְבֹוסְּת

 הָנְבַסָּת הָניִּבַסְּת ןהָנְלַלֹוּגְתִּת |הָנְבַבֹוסְּת
 וּבַסָי ּויְלֹוּגְתִי | ּובְבֹוסִי

 הֶנְבַסְּת הָניִּבַסְּת הָנְלַלֹוּגְתִּת |הָנְבַבֹוסְּת
 בֵסָה לֵלֹוּגְתֶה

 יִּבַסָה יִלְלוּגְתִה יא
 ּּבַסָה ּולְלֹוּגְתֶה ר

 לֵלֹוּגְתִה

 לֵלֹוּגְתַהְּב

 לֵלֹוּגְתִהְּכ
 לֵלֹוְּתִהְל

 לֵלֹוּגְתִהַמ

 הָניִּבְסֲה הָנְבִסָה ןהָנְלַלֹוּנְתִה

 בֵסָה

 בֵסָהְּב
 בֵסָהְּכ
 בֵסָהְל
 בֵסָהַמ

 יִתֹוּבַסּוה

 תֹוּבַסּוה
 בֵסּוה
 הֶּבַסּוה
 ּונֹוּבַסּוה
 םָתֹוּבַסּוה
 ןָתֹוּבַסּוה
 ּוּבסּוה

 "בן יי
 הָּבַסּומ
 םיִּבַסּומ
 תֹוּבַסּומ

 בֵסּוא
 בֵסֹוּת

 יִּבַסּוּת

 בֵסּוי
 בֵסּוּת
 בֵסּונ
 || ּוּבסּוּת
 | |הָניִּבַסּוּת
 ּוּבַסּוי
 הָניִּבַסּוּת

 ןִיַא

 ןִיַא



 עיפַארגָאילביב -- היפרגו-לביב

 .1946 היבחרמ ,ונרודב תירבעה ישונכ ,קחצי ירניבא

 .ע"רת ןילרב ,השדחהו הנשיה תירבעה ןושלה ןולמ ,רזעילא הדוהי-ןב

 .יאופר ןוקיסקל ,תואירבהו האופרה רצוא ,ר"ד ,מ רטכשו ר"ד ,א ןיימשדלוג

 .ז"טשת ביבא-לת

 .ה"פרת הניו-ןילרב ,(תינמרגל םוגרתב) ילבב דומלת ,רזעילא דימשדלוג

 .ו"שת ביבא-לת ,ירבע ןולמ ,הדוהי רונ

 .ח"שת ביבא-לת .תירבעה הפׂשל ישומש ןולמ ,הדוהי רונ

 .ו"פרת ביבא-לת ,ירבעה ןולמה ,דוד ןיליו הדוהי יקסבוזרג

 גרעבמעל ,זנכשא ןושל לע םגרתמו שדוקה ןושל תובית יפוסא רפס ,ףסוי טברד

 ,1871 -- ב"לרת

 .ג"נרת ַאשרַאװ ,ךוב-רעטרעוו רעשדוק-ןושל רעשידוי ,יולה דוד ץיוורוה

 .ץ"רת םילשורי ,םייוניכהו םינמיסה ,ןוקירטונה ,ריאמ ןירּפלײה

 ,1835 -- ה"צקת ,אנדארוהו אנליוו ,ןנברד ןילימ רפס ,השמ ןפלח

 1941 -- א'שת קרוי-וינ ,(שידיײל םוגרת) םיבותכו םיאיבנ הרות ,שאוהי

 .ו"טשת .ביבא-לתו םילשורי ,ך"נתל היצנדרוקנוק ,ר"ד המלש ןרקלדנמ

 .1950 קרָאי-וינ ,ךַארּפש רעשידִיי רעד ןוֿפ רצוא רעד ,םוחנ ווָאקשטוטס

 ,1951 ביבא-לת .אבצ יחנומל ןולמ ,םהרבא איבקע

 .ט"שת םילשורי ,םעה ןושל סרטנוק ,ריאמ לקנרפ

 ,ה"שת ביבא-לת ,תובית ישאר ןוקיסקל ,ךורב קינּפורק

 .ט"צרת ביבא-לת ,הל םיבורקה םיעדמהו היפוזוליפל ןוקיסקל ,ר"ד יבצ ידור

 ,עיגָאלָאליֿפ ןוא עסערּפ .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל ,ןמלז ןעזייר

 .1930 צ"רת ענליוו ,ןיקצעלק .ב ןוֿפ גַאלרַאֿפ רענליוו

 .תינבר תידומלת תורפס ןכו
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